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GEO

habitat

საცხოვრებელი გარემო (ბუნებრივი გარემო)

естественная среда

habitat destruction

საცხოვრებელი გარემოს მოსპობა

разрушение природной среды

haematology

ჰემატოლოგია

гематология

hail

სეტყვა

град

half-life

ატომის ნახევრად დაშლა

период полураспада

haloform

ჰალოფორმი

галоформ

halogenated biphenyl

ჰალოგენიზებული ბიფენილი

галогенизированный бифенил

halogenated compound

ჰალოგენიზებული ნაერთი

галогенизированное соединение

halogenated hydrocarbon

ჰალოგენიზებული ნახშირწყალბადი

галогенизированный углеводород

halogenated phenol

ჰალოგენიზებული ფენოლი

галогенизированный фенол

halogenated pollutant

ჰალოგენიზებული დამბინძურებელი (ჰალოგენიზებული დამაბინძურებელი)

галогенизированное загрязняющее вещество

halogenated terphenyl

ჰალოგენიზებული ტერფენილი

галогенизированный терфенил

handicraft

ხელით ნაწარმი (ნახელავი)

ручная работа

handicraft business

ხელით წარმოება (შინამრეწველური წარმოება)

кустарное производство

harbour

უბე

бухта

hardness

სიმყარე

твердость

hard-to-dispose-of waste

ძნელად გასანადგურებელი ნარჩენები

отходы, плохо поддающиеся переработке

harmonisation of law

კანონის ჰარმონიზაცია

гармонизация права

harvest

მოსავალი

урожай

hazard

საშიშროება, საფრთხე

опасность

hazard area

სახიფათო ზონა

район, подверженный риску

hazard of pollutants

დამბინძურებლების საშიშროება (დამაბინძურებლების საფრთხე)

опасность загрязняющих веществ

hazardous chemical export

სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტი

экспорт опасных химических веществ

hazardous substance

სახიფათო ნივთიერება (საშიში ნივთიერება)

опасное вещество

hazardous substances legislation

კანონმდებლობა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ (კანონმდებლობა საშიში
ნივთიერებების შესახებ)

законодательство, регулирующее обращение с загрязняющими веществами

hazardous waste

სახიფათო ნარჩენები (საშიში ნარჩენები)

опасные отходы

hazardous waste dump

სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი (საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელი)

свалка опасных отходов

hazardous working material

სახიფათო სამუშაო მასალა (საშიში სამუშაო მასალა)

опасный рабочий материал

haze

ნისლი (ნისლოვანა)

дымка

headland (farm)

სატრიალებელი ხნული (თუ ზოლი)

поворотная полоса (с/х)

headland (geography)

კონცხი

мыс

health

ჯანმრთელობა

здоровье

health care

ჯანდაცვა

здравоохранение

health care profession

ჯანდაცვითი საქმიანობა

профессия в области здравоохранения

health effect of noise

ხმაურის ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე

воздействие шума на здоровье

health facility

ჯანდაცვის დაწესებულება

учреждение здравоохранения

health hazard

ჯანმრთელობისადმი საშიშროება

опасность здоровью

health legislation

ჯანდაცვის კანონმდებლობა

законодательство в области здравоохранения

health protection

ჯანდაცვა

защита здоровья

health regulation

ჯანდაცვის ნორმატიული აქტი

нормативный документ в области здравоохранения

health service

ჯანდაცვის სამსახური

услуги здравоохранения

health-care activities waste

ჯანდაცვითი საქმიანობის ნარჩენები

отходы учреждений здравоохранения

health-environment relationship

ჯანმრთელობისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება (ჯანმრთელობისა
და გარემოს ურთიერთკავშირი

взаимосвязь здоровья и окружающей среды

health-related biotechnology

ჯანდაცვითი ბიოტექნოლოგია

биотехнология в области здоровья

hearing (sense)

სმენა (გრძნობთი ორგანო)

слух (чувство)

hearing acuity

მახვილი სმენა

острота слуха

hearing impairment

სმენის დაკარგვა

потеря слуха

hearing procedure

სმენის პროცედურა

процедура слушания

hearing protection

სმენის დაცვა

защита слуха

hearing system

სასმენი სისტემა

органы слуха

heat (physics)

სითბო

тепло (физ.)

heat and power station

თბოელექტროსადგური

теплоэлектростанция

heat pump

სითბური ტუმბო

тепловой насос

heat storage

სითბოს შენახვა

хранение тепла

heat supply

სითბოს უზრუნველყოფა

обеспечение теплом

heater

გამათბობელი

нагревательный прибор

heathland

ხრიოკი (მანანიანი)

вересковые пустоши

heating

გათბობა (თბომომარაგება)

теплоснабжение

heating plant

თბოსადგური

теплостанция

heavy goods vehicle traffic

დიდი ტონაჟის სატვირთო მანქანების მოძრაობა (დიდტონაჟიანი სატვირთო
მანქანები)

крупнотоннажный грузовой автотранспорт

heavy metal

მძიმე მეტალი

тяжелый металл

heavy metal load

მძიმე მეტალებით დაბინძურება

загрязнение тяжелыми металлами

hedge

ცოცხალი ღობე

живая изгородь

herbicide

ჰერბიციდი

гербицид

herbivore

ბალახისმჭამელი(ბალახისმჭამელები)

травоядное животное

heterocyclic compound

ჰეტეროციკლური ნაერთი

гетероциклическое вещество

high mountain

მაღალი მთა

высокая гора

high protein food

მაღალცილური საკვები (მაღალცილოვანი საკვები)

продукт питания с высоким содержанием белка

high tide water

მოქცევის უმაღლესი დონე

уровень прилива

high voltage line

მაღალი ძაბვის ხაზი

высоковольтная линия

higher education

უმაღლესი განათლება

высшее образование

highland ecosystem

მაღალი მთიანეთის ეკოსისტემა (მაღალმთიანეთის ეკოსისტემა)

экосистемы высокогорий

high-rise building

მაღლივი შენობა

высотное здание

high-speed railway

ჩქაროსნული რკინიგზა

высокоскоростная железная дорога

high-speed train

ჩქაროსნული მატარებელი

скоростной поезд

highway

შარაგზა

шоссе

hiking trail

სასეირნო ბილიკი

туристическая тропа

hill

ბორცვი

холм

historic centre

ისტორიული ცენტრი

исторический центр

historical evolution

ისტორიული ევოლუცია

эволюция в процессе истории

historical monument

ისტორიული ძეგლი

исторический памятник

historical research

ისტორიული კვლევა

исследование истории

historical site

ისტორიული ადგილი

историческое место

history

ისტორია

история

holiday

1. შვებულება; 2. უქმე

отпуск

holiday camp

დასასვენებელი ადგილი

место отдыха

home garden

შინაური ბაღი

личный огород

homepage

საკუთარი ინტერნეტ-გვერდი

домашняя страница в Интернете

homologation

მოქმედად ცნობა

признание действительным

horse

ცხენი

лошадь

horticulture

მემცენარეობა

огородничество

hospital

საავადმყოფო

больница

hospital waste

სამედიცინო ნარჩენები

отходы больниц

hot water

ცხელი წყალი

горячая вода

hotel industry

სასტუმროების ბიზნესი

гостиничная индустрия

household

ოჯახი

семья

household chemical

საყოფაცხოვრებო ქიმიკატი

бытовой химикат

household expenditure

ბინათსარგებლობის ხარჯები

расходы семейного бюджета

household goods

საყოფაცხოვრებო საქონელი

бытовые товары

housing

1. ბინათმოწყობა (ბინათმშენებლობა); 2. თავშესაფარი, ბინა

дома и жилищное строительство

housing density

განაშენიანების სიმჭიდროვე (ბინათმშენებლობის სიმჭიდროვე)

плотность городской застройки

housing finance

ბინათმოწყობის დაფინანსება( ბინათმშენებლობის დაფინანსება)

финансирование жилищного строительства

housing improvement

ყოფის გაუმჯობესება (საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება)

улучшение качества жилища

housing legislation

საბინაო კანონმდებლობა (ბინათმშებებლობის კანონმდებლობა)

законодательство в области жилищного строительства

housing need

საცხოვრებლის საჭიროება

потребность в жилище

housing programme

ბინათმოწყობის პროგრამა (ბინათმშენებლობის პროგრამა)

программа жилищного строительства

housing quality standard

საცხოვრებლის ხარისხის სტანდარტი

стандарт качества жилища

human biology

ადამიანის ბიოლოგია

биология человека

human body

ადამიანის სხეული

человеческое тело

human disease

ადამიანური დაავადება

болезни человека

human ecology

ადამიანის ეკოლოგია

экология человека

human exposure to pollutants

დამბინძურებელების ზემოქმედება ადამიანზე(დამაბინძურებელების
ზემოქმედება ადამიანზე

воздействие загрязняющих веществ на человека

human habitat

ადამიანური გარემო

среда обитания человека

human health

ადამიანის ჯანდაცვა

здоровье человека

human migration

ადამიანთა მიგრაცია

миграция людей

human pathology

ადამიანური პათოლოგია(ადამიანის პათოლოგია)

патология человека

human physiology

ადამიანის ფსიქოლოგია

физиология человека

human population

მოსახლეობა

население

human rights

ადამიანის უფლებები

гражданские права

human science

მეცნიერება ადამიანის შესახებ

науки о человеке

human settlement

დასახლება

населенный пункт

human settlement management

დასახლების მართვა

управление населенными пунктами

humanitarian aid

ჰუმანიტარული დახმარება

гуманитарная помощь

human-made disaster

ადამიანისმიერი დაზიანება

бедствия, вызванные деятельностью человека

humus

ჰუმუსი

гумус

hunting

ნადირობა

охота

hunting licence

ნადირობის ლიცენზია

лицензия на охоту

hunting reserve

სანადირო ნაკრძალი

охотничий заказник

hurricane

ქარიშხალი

ураган

hybridisation

შეჯვარება,(ჰიბრიდიზაცია}

гибридизация

hydraulic construction

ჰიდრავლიკური ნაგებობა(ჰიდრავლიკური კონსტრუქცია)

гидравлическая конструкция

hydraulic engineering

ჰიდრომშენებლობა

строительство гидросооружений

hydraulics

ჰიდრავლიკა

гидравлика

hydrobiology

ჰიდრობიოლოგია

гидробиология

hydrocarbon

ნახშირწყალბადი

углеводород

hydrocarbon storage tank

ნახშირბადების საცავი

хранилище углеводородных материалов

hydrochloric acid

ქლორწყალბადმჟავა

соляная кислота

hydroculture

ჰიდროკულტურა

гидрокультура

hydroelectric energy

ჰიდროელექტროენერგია

энергия ГЭС

hydroelectric power plant

ჰიდროელექტროსადგური

гидроэлектростанция

hydrogen

წყალბადი

водород

hydrogen sulphide

გოგირდწყალბადი

сероводород

hydrogeology

ჰიდროგეოლოგია

гидрогеология

hydrographic basin

ჰიდროგრაფიული აუზი

гидрографический бассейн

hydrographic network

ჰიდროგრაფიული ქსელი

гидрографическая система

hydrography

ჰიდროგრაფია

гидрография

hydrologic balance

ჰიდროლოგიური ბალანსი

гидрологический баланс

hydrologic cycle

ჰიდროლოგიური ციკლი

гидрологический цикл

hydrologic disaster

ჰიდროლოგიური კატასტროფა

гидрологическое бедствие

hydrologic flow

ჰიდროლოგიური ნაკადი

расчет гидрологического потока

hydrology

ჰიდროლოგია

гидрология

hydrolysis

ჰიდროლიზი

гидролиз

hydrometeorology

ჰიდრომეტეოროლოგია

гидрометеорология

hydrometry

ჰიდრომეტრია

гидрометрия

hydrosphere

ჰიდროსფერო

гидросфера

hygiene

ჰიგიენა

гигиена

hymenopteran

სიფრიფანაფრთიანები (აპკოვანფრთოსანი მწერები)

перепончатокрылые
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