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dairy farm

მერძევეობის ფერმა

молочная ферма

dairy industry

რძის ნაწარმის მრეწველობა

молочная промышленность

dairy product

რძის ნაწარმი

молочный продукт

dam

ჯებირი

дамба

dam draining

წყალსაცავიდან წყლის გაშვება

спуск водохранилища

damage

ზარალი

ущерб

damage assessment

ზიანის შეფასება

оценка ущерба

damage from military manoeuvres

ზარალი სამხედრო სწავლებებისგან

ущерб от военных маневров

damage insurance

ზარალისგან დაზღვევა

страхование от ущерба

damage prevention

ზარალის თავიდან აცილება (ზარალის აცილება)

предотвращение ущерба

danger analysis

საფრთხის ანალიზი

анализ опасности

dangerous goods

სახიფათო საქონელი

опасные товары

dangerous goods law
dangerous goods regulation

კანონმდებლობა სახიფათო საქონლის შესახებ (კანონები სახიფათო საქონლის
законы в области использования опасных товаров
გამოყენების შესახებ)
სახიფათო საქონელთან მოქცევის წესები (სახიფათო საქონელთან ქცევის
правила обращения с опасными товарами
წესები)

dangerous installation

სახიფათო საწარმო

опасный объект

dangerous materials transport

სახიფათო მასალების გადაზიდვა

транспортировка опасных материалов

data acquisition

მონაცემთა შეკრება (მონაცემთა მიღება)

получение данных

data analysis

მონაცემთა ანალიზი

анализ данных

data base

მონაცემთა ბაზა

база данных

data carrier

მონაცემთა მატარებელი

носитель данных

data centre

მონაცემთა ცენტრი

центр данных

data exchange

მონაცემთა გაცვლა

обмен данными

data on the state of the environment

მონაცემები გარემოს მდგომარეობის შეახებ

данные о состоянии окружающей среды

data processing

მონაცემთა დამუშავება

обработка данных

data processing law

კანონი მონაცემთა გადამუშავების შესახებ

закон в области обработки данных и информации

data processing system

მონაცემთა დამუშავების სისტემა

система обработка данных

data protection

მონაცემთა დაცვა

защита данных

data recording technique

მონაცემთა ჩაწერის ტექნოლოგია

технология записи данных

dating

დათარიღება

датирование

DDT

დდტ (დიქლოროდიფენილტრიქლოროეთანი)

ДДТ

debt

ვალი (დავალიანება)

долг

debt service

ვალის მომსახურება

обслуживание долга (фин.-экон.)

decantation

დეკანტაცია

декантация

decay product

ლპობის პროდუქტი (გახრწნის პროდუქტი)

продукт разложения

decentralisation

დეცენტრალიზაცია

децентрализация

dechlorination

დექლორაცია

дехлорирование

decibel

დეციბელი

децибел

deciduous forest

ფოთლოვანი ტყე

лиственный лес

deciduous tree

ფოთლოვანი ხე

лиственное дерево

deciduous wood

ფოთლოვანი ტყე

древесина лиственных пород

decision

გადაწყვეტილება

решение

decision making support

გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერა

поддержка процесса принятия решений

decision process

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

процесс принятия решения

decision-support system

გადაწყვეტილებათა მიღების დამხმარე სისტემა

система обеспечения принятия решений

declaration of public utility

საჯარო მოხმარებისთვის გამოცხადება

объявление предприятием общественного назначения

decomposition

ხრწნა

разложение

decontamination

დაბინძურების უვნებელყოფა

дезактивация

decree

დეკრეტი

декрет

deep sea

ღრმა ზღვა (შუა ზღვა)

открытое море

deep sea deposit

ღრმა ზღვაში ცურვის მარაგები (შუა ზღვაში ცურვის მარაცები)

запасы в открытом море

deep sea fishing

თევზჭერა ღრმა ზღვაში (თევზჭერა შუა ზღვაში)

рыболовство в открытом море

deep sea mining

სასარგებლო წიაღისეულის ფსკერული მოპოვება

глубоководная разработка полезных ископаемых

deep-sea disposal

ნაგვის ღრმა ზღვაში ჩაყრა (ნაგვის ჩაყრა შუა ზღვაში)

сброс в открытое море

deer

ირემი

олень

defence

თავდაცვა

защита

defoliation

დეფოლიაცია

дефолиация

deforestation

ტყის გაჩანაგება (რუსული ტერმინი რა შუაშია)

сведение лесов

degradability

დაშლადობა (დაშლის უნარი)

способность к разложению

degradation

დაშლა

деградация, разложение

degradation of natural resources

ბუნებრივი რესურსების გაჩანაგება

деградация природных ресурсов

degradation of the environment

გარემოს გადაგვარება

вырождение окружающей среды

degradation product

დაშლის პროდუქტი

продукт разложения

degreasing

ცხიმის მოცლა

удаление жира

dehydrated sludge

გამომშრალი შლამი

высушенный ил

de-inking

სასტამბო საღებავის მოცლა (სასტამბო საღებავის მოცილება)

удаление типографской краски

delegated management

დელეგირებული მართვა

делегированное управление

delinquency

დანაშაულებრიობა

преступность

delta

დელტა

дельта реки

demand

მოთხოვნა

спрос

demesnial water

სახელმწიფო წყალი

водоем, находящийся в собственности государства

democracy

დემოკრატია

демократия

demographic development

დემოგრაფიული განვითარება

демографическое развитие

demographic evolution

დემოგრაფიული ევოლუცია

демографическая эволюция

demography

დემოგრაფია

демография

demolition business

ნაგებობათა აღება (ნაგებობათა დაშლა)

снос зданий и сооружений как вид деятельности

demolition waste

ნაგებობათა აღების ნარჩენები (ნაგებობათა დაშლის ნარჩენები)

мусор от сноса зданий и сооружений

demonstrability

ჩვენების უნარი

способность демонстрировать

dendrochronology

დენდროქრონოლოგია

дендрохронология

dendrometry

დენდრომეტრია, ალბათ, ასეა

дендрометрия

denitrification

დენიტრიფიკაცია, ალბათ, ასეა

денитрификация

denitrification of waste gas

გამონაბოლქვი აირების დენიტრიფიკაცია

денитрификация газовых отходов

density

სიმჭიდროვე

плотность

deposited particulate matter

ნივთიერების დალექილი ნაწილაკები

осажденные частицы вещества

deposition

დალექვა (ეკოსისტემაში დალექვა)

отложение осадочных материалов

deregulation

შემსუბუქება (ლიბერალიზაცია)

либерализация

dermapteran

ხეშეშფრთიანები

семейство Dermaptera

desalination

გამტკნარება

опреснение

desalination plant

გამამტკნარებელი ქარხანა (გამამტკნარებელი დანადგარი)

опреснительная установка

desert

უდაბნო

пустыня

desert climate

უდაბნოს კლიმატი

пустынный климат

desert locust

უდაბნოს კალია

саранча

desertification

გაუდაბნოება

опустынивание

desertification control

გაუდაბნოების კონტროლი

контроль за опустыниванием

design (project)

ნახაზი

чертеж

desk study

კაბინეტური კვლევა

кабинетное исследование

desorption

დესორბცია (გამოყოფა)

десорбция

destination of transport

ტრანსპორტის დანიშნულების პუნქტი

пункт назначения при транспортировке

desulphurisation

დესულფურიზაცია (გაუგოგირდოება)

десульфуризация (обессеривание)

desulphurisation of fuel

საწვავის დესულფურიზაცია (საწვავის გაუგოგირდოება)

десульфуризация (обессеривание) топлива

detection

აღმოჩენა

обнаружение

detector

დეტექტორი

детектор

detergent

სარეცხი ფხვნილი

стиральный порошок

determination method

დადგენის მეთოდი (შეფასებისა და დადგენის მეთოდი)

метод детерминации

deterrence

შეკავება

устрашение

deterrent

შემაკავებელი ზომა (შემაკავებელი საშუალება)

сдерживающий фактор

detoxification

დეტოქსიკაცია

обезвреживание ядовитых веществ

developed country

განვითარებული ქვეყანა

развитая страна

developing countries debt

განვითარებადი ქვეყნების ვალი

долг развивающихся стран

developing country

განვითარებადი ქვეყნები

развивающаяся страна

development aid

განვითარებაში დახმარება (განვითარებისთვის დახმარება)

помощь развитию

development area

განვითარებადი არე (განვითარებადი რაიონი)

развивающийся район

development co-operation

განვითარებაში თანამშრომლობა (განვითარებისთვის თანამშრომლობა)

сотрудничество в области содействия развитию

development model

განვითარების მოდელი (განვითარების მაგალითი)

образец развития

development pattern

განვითარების მოდელი

модель развития

development plan

განვითარების გეგმა

план развития

development planning

განვითარების დაგეგმვა

планирование развития

devolution

მინდობილობა

передача обязанностей, функций, ответственности и пр.

dialysis

დიალიზი

диализ

diatom

დიატომი

диатомея

dictionary

ლექსიკონი

словарь

didactics

დიდაქტიკა

дидактика

diesel engine

დიზელის ძრავა

дизельный двигатель

diesel fuel

დიზელის საწვავი

дизельное топливо

differentiation

დიფერენციაცია (ბიოლოგიური დიფერენციაცია)

биологическая дифференциация

diffuse pollution

მრავალმხრივი დაბინძურება

загрязнение из различных источников

diffuse source

ნარევი წყარო (დაბინძურების) (დაბინძურების ნარევი წყარო)

различные источники загрязнения

diffusion

დიფუზია

диффузия

digested sludge

ბიოლოგიურად გადამუშავებული შლამი

биологически переработанный осадок сточных вод

digester

ავტოკლავი

автоклав

digestion (sewage)

ბიოლოგიური გადამუშავება (საკანალიზაციო წყლის) (კანალიზაციის წყლის
ბიოლოგიური გადამუშავება)

биологическая переработка (стоков)

digital image processing technique

ციფრული გამოსახულების დამუშავების ხერხი

методы обработки цифровых изображений

digital land model

დედამიწის ზედაპირის ციფრული მოდელი

цифровая модель земной поверхности

digitising

გაციფრულება

оцифровка

diluted acid

გაჯერებული მჟავა (გაზავებული მჟავა)

разбавленная кислота

dioxin

დიოქსინი

диоксин

dipteran

ორფრთიანი

двукрылый

direct discharger

პირდაპირი ჩამღვრელები (სუფთა წყლების დამბინძურებლები)

прямой выброс

directive

დირექტივა

директива

disabled person

უნარშეზღუდული ადამიანი

неполноценный человек

disaster

სტიქიური უბედურება

стихийное бедствие

disaster cleanup operation

სტიქიური უბედურებების შედეგების დასუფთავება( ეკოლოგიური
კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრა)

устранение последствий стихийного бедствия

disaster contingency plan

სტიქიური უბედურებისას მოქმედების გეგმა

чрезвычайный план на случай стихийного бедствия

disaster control service

სტიქიური უბედურების კონტროლის სამსახური

служба по борьбе со стихийными бедствиями

disaster preparedness

მზადყოფნა სტიქიური უბედურებისთვის

готовность к стихийным бедствиям

disaster prevention

სტიქიური უბედურების თავიდან აცილება (სტიქიური უბედურებების აცილება)

предупреждение стихийных бедствий

disaster relief

დახმარება სტიქიური უბედურებისას

помощь при стихийных бедствиях

disaster zone

უბედურების ზონა

зона бедствия

discarded medicinal drug

გაუქმებული წამალი

выброшенный медицинский препарат

discharge legislation

კანონმდებლობა საწარმოო გამონაფრქვევების შესახებ (კანონმდელობა
საწარმოო ნარჩენების რეგულირების შესახებ)

законодательство по регулированию промышленных выбросов

discharge regime

მდინარის დებიტი

дебит реки

disease

დაავადება

болезнь

disease cause

დაავადების მიზეზი (ავადმყოფობისმიზეზი)

причина болезни

disinfectant

სადეზინფექციო საშუალება

дезинфицирующее средство

disinfection

დეზინფექცია

дезинфекция

dispatch note

გაგზავნის შესახებ შეტყობინება

уведомление об отправке

dispersion

დისპერსია

дисперсия

dispersion calculation

დისპერსიის გათვლა

расчет дисперсии

displaced person

ადგილნაცვალი პირი (ადგილგამოცვლილი პირი)

перемещенное лицо

disposal of the dead

დამკრძალავი მომსახურება

погребальные услуги

disposal of warfare materials

სამხედრო მასალების განადგურება

утилизация материалов военного назначения

dissolution

გახსნა

растворение

dissolved organic carbon

გახსნილი ორგანული ნახშირბადი

растворенный органический углерод

dissolved oxygen

გახსნილი ჟანგბადი

растворенный кислород

distillation

დისტილაცია (გამოხდა)

дистилляция

distilling industry

დისტილირებული სასმელების წარმოება

ликеро-водочная промышленность

distortion of competition

კონკურენციის წესების დარღვევა

нарушение условий конкуренции

distribution

განაწილება

распределение

distribution area

გავრცელების არე.

1) географические рамки действия юридического документа, 2) ареал
распространения

distributive trade

ბითუმად ვაჭრობა

оптовая и розничная торговля

district heating

ადგილობრივი გათბობა

районное централизованное теплоснабжение

district heating plant

ადგილობრივი გამათბობელი საწარმო ( კომუნალური გამათბობელი)

коммунальная отопительная установка

disused military site

მიტოვებული სამხედრო ობიექტი

заброшенная военная площадка

ditch

არხი

канава

DNA

დნმ

ДНК

doctrine (law)

დოქტრინა (საკანონმდებლო)

доктрина

document

დოკუმენტი (საბუთი)

документ

document lending

დოკუმენტების გაცემა

выдача документов

(ავადმყოფობა)

document type

დოკუმენტის ტიპი

тип документа

documentary film

დოკუმენტური ფილმი

документальный фильм

documentary system

დოკუმენტირების სიტემა

система документирования

documentation

დოკუმენტაცია

документация

documentation centre

დოკუმენტაციის ცენტრი

центр документации

dog

ძაღლი

собака

domestic appliance

საყოფაცხოვრებო ხელსაწყო

бытовой прибор

domestic fuel

საყოფაცხოვრებო საწვავი

бытовое топливо

domestic fuel oil

საყოფაცხოვრებო გამათბობლების თხევადი საწვავი (საყოფაცხოვრებო
თხევადი საწვავი)

бытовое жидкое топливо

domestic noise

საყოფაცხოვრებო ხმაური

бытовой шум

domestic pollution

საყოფაცხოვრებო დაბინძურება

загрязнение бытовыми отходами

domestic trade

შიდა ვაჭრობა

внутренняя торговля

domestic waste

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

бытовой мусор

domestic waste landfill

საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელი

свалка бытового мусора

domestic waste water

საყოფაცხოვრებო ჩამონადენი წყალი

бытовые жидкие отходы

domesticated animal

მოშინაურებული ცხოველი (შინაური ცხოველი)

домашнее животное

dosage

დოზირება

дозировка

dose

დოზა

доза

dose-effect relationship

დოზისა და ზემოქმედების ურთიერთდამოკიდებულება

взаимоотношение дозы и эффекта

draft legislation

კანონპროექტი

проект законодательного документа

dragonfly

ჭრიჭინა

стрекоза

drainage

დრენაჟი

дренаж

drainage system

დრენაჟის სისტემა

водосборная система

drainage water

ზედაპირული წყალი

поверхностная вода

draining

ამოშრობა

осушение

draught animal

მუშა საქონელი

рабочий скот

drawing

ამონარიდი

вытяжка (биол.)

dredged material

ნახაპი მასალა (მიწასახაპი სამუშაოების შემდეგ დალექილი მასალა)

осадок, полученный в результате землечерпательных работ

dredging

ხაპვა (მიწასახაპი სამუშაოები)

землечерпательные работы

drift net fishing

დრიფტერული თევზჭერა

дрифтерный лов

drilling

ბურღვა

бурение

drilling for oil

ნავთობის ჭაბურღილების ბურღვა

бурение нефтяных скважин

drilling installation

საბურღი მოწყობილობა

буровая установка

drinking water

სასმელი წყალი

питьевая вода

drinking water protection area

სასმელი წყლის დაცული არე

охраняемая территория вокруг источника питьевой воды

drinking water supply

სასმელი წყლის მომარაგება

обеспечение питьевой водой

drinking water treatment

სასმელი წყლის დამუშავება

обработка питьевой воды

drought

გვალვა

засуха

drought control

გვალვის კონტროლი

борьба с засухой

drug (medicine)

წამალი

лекарство

drug abuse

ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენება

злоупотребление наркотиками

dry cleaning

მშრალი წმენდა

химическая чистка

dry deposition

მშრალი ლექვა (მშრალი დალექვა)

сухое осаждение

dry farming

მშრალი რაიონების სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

агротехнические приемы для засушливых районов

dry lawn

გვალვიანი მინდვრები

засушливая земля

drying

შრობა

сушка

drying out

გამოშრობა

высыхание

dual economy

ორსახოვანი ეკონომიკა

многоукладная экономика

dual waste management

ნაგვის განცალკევებული გატანა

принцип раздельного сбора городского мусора

dumping

დანაგვიანება

сброс мусора

dune

დიუნა (დიუნი)

дюна

durable goods

გრძელვადიანი ნაწარმი

товары длительного пользования

duration of sunshine

მზიანობის ხანგრძლივობა

продолжительность солнечного дня

dust

მტვერი

пыль

dust immission

მტვრის გაფრქვევა

выброс пыли

dust removal

მტვრის მოშორება

удаление пыли

dwelling

საცხოვრისი

жилище

dye

საღებავი

краситель

dyke

ჯებირი

дамба

dyke reinforcement

ჯებირის გამაგრება

укрепление дамб

