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ice

ყინული

лед

ice pack

ყინულის ტოროსი(პაკის ყინული,პაკი)

паковый лед

iceberg

აისბერგი

айсберг

identification of pollutants

დამბინძურებლების დადგენა (დამაბინძურებლების განსაზღვრა)

идентификация загрязняющих веществ

ideology

იდეოლოგია

идеология

image classification

გამოსახულებათა კლასიფიკაცია

классификация изображений

image enhancement

გამოსახულების გაძლიერება

усиление изображений

image filtering

გამოსახულებათა ფილტრაცია

фильтрация изображений

image processing

გამოსახულების დამუშავება

обработка изображений

image processing digital system

გამოსახულებათა დამუშავების ციფრული სისტემა

цифровая система обработки изображений

image registration

გამოსახულების რეგისტრაცია

регистрация изображений

IMCO code

სამთავრობოთაშორისო საზღვაო საკონსულტაციო ორგანიზაციის (IMCO) კოდი код ИМКО (Межправительственная морская консультативная организация)

immission

იმისია (შეწოვა)

иммиссия

immission control

იმისიის (შეწოვის) კონტროლი

контроль за иммиссией

immission control law

კანონი იმისიის (შეწოვის) შესახებ

закон, регулирующий контроль за иммиссией

immission damage

ზიანი იმისიისგან (შეწოვისგან)

ущерб в результате иммиссии

immission forecast

იმისიის (შეწოვის) პროგნოზი

прогноз иммиссии

immission limit

იმისიის (შეწოვის) ზღვარი

лимит иммиссии

immission load

იმისიის (შეწოვის) საერთო სიდიდე

иммиссионная нагрузка

immune system

იმუნური სისტემა

иммунная система

immunity

იმუნიტეტი

иммунитет

immunoassay

იმუნური ცდა (იმუნოლოგიური მეთოდი}

иммунопроба

immunological disease

იმუნოლოგიური დაავადება

иммунологическое заболевание

immunology

იმუნოლოგია

иммунология

impact assessment

ზემოქმედების შეფასება (ეკოლოგოური პროექტების ზემოქმედების შეფასება}

оценка воздействия, экологическая экспертиза

impact minimisation

ზემოქმედების მინიმიზაცია (გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მინიმიზაცია)

минимизация отрицательного воздействия

impact prevention

ზემოქმედების თავიდან აცილება

предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду

impact reversal

უკუზემოქმედება

обратное воздействие

impact source

ზემოქმედების წყარო

источник отрицательного воздействия

impactor

ზემოქმედი (სინჯასაღები)

импактор

implementation law

კანონის განხორციელება (კანონის აღსრულება)

законы, регулирующие реализацию

import

იმპორტი

импорт

import licence

იმპორტის ლიცენზია

импортная лицензия

impoverishment

გაღატაკება

обнищание

impregnating agent

გამჟღენთი აგენტი (საჟღენთი ნივთიერება)

пропитывающее вещество

impregnation (materials)

გაჟღენთა

пропитка

improvement of efficiency

ეფექტურობის გაუმჯობესება

повышение эффективности

impulsive noise

იმპულსური ხმაური (იმპულსური დაბრკოლება)

импульсные помехи

in situ

ადგილზე (ბუნებრივიადგილმდებარეობა)

"на месте"

in vitro assay

ცდა ხელოვნურ გარემოში

испытание в искусственной среде

in vivo assay

ცდა ბუნებრივ გარემოში

испытание на живом организме

incentive fund

მასტიმულირებელი ფონდი

фонд экономического стимулирования

incentive tax

მასტიმულირებელი გადასახადი

стимулирующий налог

incidental pollution

ავარიული დაბინძურება

загрязнение в результате аварии

incineration

დაწვა(წვა)

сжигание

incineration of waste

ნარჩენების დაწვა(ნარჩენების წვა)

сжигание отходов

incineration residue

წვის ნარჩენები

остатки после сжигания отходов

incinerator

დასაწვავი ღუმელი(ნაგავსაწვავი ღუმელი)

мусоросжигатель

income

შემოსავალი

доход

income tax

შემოსავლის გადასახადი

подоходный налог

incorporation

გაერთიანება

объединение

indefinite legal concept

გაურკვეველი სამართლებრივი კონეპცია

неопределенная правовая концепция

indemnity

ანაზღაურება

компенсация

index

საძიებელი

перечень

indexing of documentation

დოკუმენტაციის ინდექსირება

индексация документации

Indian Ocean

ინდოეთის ოკეანე

Индийский океан

indicator

მაჩვენებელი

показатель

indicator of environmental management

გარემოსდაცვითი მართვის მაჩვენებლი

показатель управления в области окружающей среды

indicator of environmental quality

გარემოსდაცვითი ხარისხის მაჩენებელი

показатель качества окружающей среды

indigenous forest

ძირძველი ტყე

автохтонные леса

indigenous knowledge

თანდაყოლილი ცოდნა

врожденное знание

indigenous technology

ძირძველი ტექნოლოგია

технология, приемлемая для местных условий

indirect discharger

არაპირდაპირი ჩამღვრელი (არაპირდაპირი დამაბინძურებლები)

скрытый источник стоков

individual wastewater treatment

ნარჩენი წყლის ინდივიდუალური დამუშავება

индивидуальная система очистки стоков

indoor air pollution

შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურება

загрязнение воздуха в помещении

indoor environment

შენობის შიდა გარემო

окружающая среда помещений

industrial activity

სამრეწველო საქმიანობა (მრეწველობა, სამრეწველო წარმოება)

промышленная деятельность

industrial area

სამრეწველო ზონა

промышленный район

industrial association

სამრეწველო ასოციაცია

промышленная ассоциация

industrial building

სამრეწველო შენობა

производственное здание

industrial crop

სამრეწველო კულტურები

промышленная культура

industrial development

სამრეწველო განვითარება

промышленное развитие

industrial dumping

სამრეწველო დანაგვიანება

сброс промышленного мусора

industrial economics

სამრეწველო ეკონომიკა

экономика промышленности

industrial effluent

სამრეწველო ჩამონადენი

промышленные стоки

industrial emission

სამრეწველო ემისია (გაფრქვევა)

газообразные промышленные выбросы

industrial environment (in general)

სამრეწველო გარემო

промышленная среда (общий термин)

industrial environmental policy

სამრეწველო გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

промышленная политика в области окружающей среды

industrial equipment

სამრეწველო აღჭურვილობა

промышленное оборудование

industrial fume

სამრეწველო კვამლი

промышленный дым

industrial installation

სამრეწველო ნაგებობა

промышленная установка

industrial legislation

სამრეწველო კანონმდებლობა

законодательство, регулирующее деятельность промышленности

industrial manufacturing

სამრეწველო წარმოება

промышленное производство

industrial material

სამრეწველო მასალა

промышленный материал

industrial medicine

სამრეწველო მედიცინა

производственная медицина

industrial noise

სამრეწველო ხმაური

промышленный шум

industrial planning

სამრეწველო დაგეგმვა

промышленное планирование

industrial plant (building)

სამრეწველო საწარმო (შენობა)

промышленное предприятие (здание)

industrial plant (organism)

ტექნიკური მცენარე (ორგანიზმი)

техническая сельскохозяйственная культура

industrial policy

სამრეწველო პოლიტიკა

промышленная политика

industrial pollution

სამრეწველო დაბინძურება

загрязнение от промышленной деятельности

industrial process

სამრეწველო პროცესი

промышленный процесс

industrial product

სამრეწველო ნაწარმი

промышленный продукт

industrial production

სამრეწველო წარმოება

промышленное производство

industrial production statistics

სამრეწველო წარმოების სტატისტიკა

статистика промышленного производства

industrial property right

სამრეწველო საკუთრების უფლება

права на промышленную собственность

industrial safety

სამრეწველო უსაფრთხოება

техника безопасности на производстве

industrial site

სამრეწველო ობიქტი

промышленная площадка

industrial sludge

სამრეწველო შლამი

промышленный отстой

industrial society

სამრეწველო საზოგადოება

промышленное общество

industrial structure

სამრეწველო სტრუქტურა

структура промышленности

industrial waste

სამრეწველო ნარჩენები

промышленные отходы

industrial waste gas

სამრეწველო ნარჩენი აირი

газообразные промышленные отходы

industrial waste water

სამრეწველო ნარჩენი წყალი

сточные промышленные воды

industrial wasteland

მიტოვებული სამრეწველო ტერიტორია

заброшенная промышленная территория

industrial zoning

სამრეწველო ზონირება (სამრეწველო დარაიონება)

промышленное районирование

industrialisation

ინდუსტრიალიზაცია

индустриализация

industry

მრეწველობა

промышленность

inert waste

ინერტული ნარჩენები

инертные отходы

inertisation

ინერტიზაცია

инертизация

infant

მცირეწლოვანი ბავშვი

ребенок

infant mortality

ბავშვთა სიკვდილიანობა

детская смертность

infection

ინფექცია

инфекция

infectious disease

ინფექციური დაავადება

инфекционное заболевание

infestation of crops

კულტურების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

инвазия посевов сельскохозяйственных культур

infestation of food

საკვების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

инвазия продуктов питания

infiltration

ინფილტრაცია

инфильтрация

inflammable substance

აალებადი ნივთიერება (ადვილაალებადი ნივთიერება)

легковоспламеняющееся вещество

inflow

წყლის ჩამონადენი

приток воды

informal negotiation

არაფორმალური მოლაპარაკებები

неформальные переговоры

informatics

ინფორმატიკა

информатика

information

ინფორმაცია

информация

information centre

საინფორმაციო ცენტრი

информационный центр

information clearing-house

ინფორმაციის დახარისხების ცენტრი

центр анализа и синтеза информации

information exchange

ინფორმაციის გაცვლა

обмен информацией

information infrastructure

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა

информационная инфраструктура

information kit

ინფორმაციული ნაკრები

подборка информации

information network

საინფორმაციო ქსელი

информационная сеть

information processing

ინფორმაციის დამუშავება

обработка информации

information service

ინფორმაციული მომსახურება

информационная услуга

information source

ინფორმაციის წყარო

источник информации

information system

ინფორმაციული სისტემა

информационная система

information technology

ინფორმაციული ტექნოლოგია

информационная технология

information technology industry

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მრეწველობა

индустрия информационных технологий

information transfer

ინფორმაციის გადაცემა

передача информации

infraction

დარღვევა ( იურიდიული)

нарушение (юридич.)

infrared radiation

ინფრაწითელი გამოსხივება

инфракрасное излучение

infrasound

ინფრაბგერა

инфразвук

infrastructure

ინფრასტრუქტურა

инфраструктура

inhabitant

მაცხოვრებელი

житель

initial training

საწყისი სწავლება

начальное образование

injury

დაზიანება

повреждение

ink

მელანი

чернила

inland fishery

შიდა თევზჭერა (შიგა თევზჭერა)

рыбная ловля на внутренних водоемах

inland navigation

შიდა ნავიგაცია (შიგა ნავიგაცია)

навигация по внутренним водным путям

inland water

შიდა წყლები (შიდა წყლები)

внутренние водоемы

inland waterways transport

შიდა წყლების ტრანსპორტი (შიგა წყლების ტრანსპორტი)

транспортировка по внутренним водным путям

inner city

შიდა ქალაქი

внутригородской район

innovation

ინოვაცია

инновация

inorganic chemistry

არაორგანული ქიმია

неорганическая химия

inorganic fertiliser

არაორგანული სასუქი

неорганическое удобрение

inorganic pollutant

არაორგანული დამბინძურებელი (არაორგანული დამაბინძურებელი)

неорганическое загрязняющее вещество

inorganic substance

არაორგანული ნივთიერება

неорганическое вещество

insect

მწერი

насекомое

insecticide

ინსექტიციდი

инсектицид

insectivore

მწერიჭამია

насекомоядное

insoluble substance

უხსნადი ნივთიერება

нерастворимое вещество

inspection

ინსპექცია

инспекция

inspection of records

ჩანაწერების ინსპექცია

проверка записей

inspection service

მომსახურების ინსპექცია

инспекционная служба

installation optimisation

დანადგართა გაუმჯობესება

оптимизация установок

installation requiring approval

დანადგარისთვის საჭირო ნებართვა

установка, требующая специального разрешения

installation restoration

ნაგებობის რემონტი

ремонт технических установок

institutional activity

უწყებრივი საქმიანობა

ведомственная деятельность

institutional structure

ორგანიზაციის სტრუქტურა

организационная структура

institutionalisation

ინსტიტუციონალიზაცია

институционализация

instrument manufacture

ხელსაწყოების დამზადება

производство инструментов

instrumentation

ხელსაწყოებით აღჭურვა

оснащение контрольно-измерительными приборами и средствами

insulating material

საიზოლაციო მასალა

изоляционный материал

insulation (process)

იზოლირება (პროცესი)

изоляция (процесс)

insurance

დაზღვევა

страхование

insurance business

სადაზღვევო ბიზნესი

страховой бизнес

insurance coverage

დაზღვევის მოქმედების არე

действие страховки

integral natural reserve

კომპლექსური ბუნებრივი ნაკრძალი

комплексный природный заповедник

integrated environmental protection technology

გაერთიანებული გარემოსდაცვითი ტექნოლოგია

интегрированная природоохранная технология

integrated management

ინტეგრირებული მართვა

интегрированный менеджмент

integrated pest control

მავნებელთა გაერთიანებული კონტროლი (მავნებელთა ერთიანი კონტროლი) интегрированная система контроля за вредителями

integrated pollution control

დაბინძურების გაერთიანებული კონტროლი (დაბინძურების ერთიანი
კონტროლი)

интегрированная система контроля за загрязнением окружающей среды

intensive animal husbandry

ინტენსიური მეცხოველეობა

интенсивное животноводство

intensive farming

ინტენსიური ფერმერული მეურნეობა

интенсивное фермерское хозяйство

interaction of pesticides

პესტიციდების ურთიერთქმედება

взаимодействие пестицидов

interchange of electronic data

ელექტრული მონაცემების ურთიერთგაცვლა (ელექტრონული მონაცემების
ურთიერთგაცვლა)

обмен электронными данными

interdisciplinary research

დისციპლინათშორისი კვლევა

междисциплинарные исследования

interest

საბანკო პროცენტი

банковский процент

interest group

ინტერესთა ჯგუფი

группа по интересам

interim decision

შუალედური გადაწყვეტილება

промежуточное решение

interlaboratory comparison

შიდა ლაბორატორიული შედარება (შიგა ლაბორატორიული შედარება)

внутрилабораторные сравнения результатов исследований

inter-library loan

ბიბლიოთეკათშორისი გაცემა

выдача по межбиблиотечному обмену

intermediate goods

ნახევარფაბრიკატები

полуфабрикаты

intermediate product

ნახევარფაბრიკატი

полуфабрикат

intermittent noise

წყვეტილი ხმაური

прерывистый звук

internal European market

შიდა ევროპული ბაზარი (შიგა ევროპული ბაზარი)

внутренний европейский рынок

internal migration

შიდა მიგრაცია

внутренняя миграция

internalisation of environmental costs

გარემოსდაცვითი ხარჯების შიდა აღრიცხვა (გარემოსდაცვითი ხარჯების შიგა
აღრიცხვა)

внутренний экономический учет природоохранных затрат

internalisation of external costs

გარეგანი ხარჯების ინტერნალიზაცია

внутренний экономический учет возможного экологического ущерба

international agreement

საერთაშორისო შეთანხმება

международное соглашение

international assistance

საერთაშორისო დახმარება

международная помощь

international balance

საერთაშორისო ბალანსი

международный баланс

international competitiveness

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა

международная конкурентоспособность

international conflict

საერთაშორისო კონფლიქტი

международный конфликт

international convention

საერთაშორისო კონვენცია

международная конвенция

international co-operation

საერთაშორისო თანამშრომლობა

международное сотрудничество

International Court of Justice

საერთაშორისო სასამართლო

Международный Суд

international distribution

საერთაშორისო განაწილება

международное распределение

international division of labour

შრომის საერთაშორისო გადანაწილება

международное разделение труда

international economic law

საერთაშორისო ეკონომიკური კანონმდებლობა

международный экономический закон

international environmental relations

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ურთიერთობები

международные отношения по вопросам окружающей среды

international harmonisation

საერთაშორისო ჰარმონიზაცია

международная гармонизация

international law

საერთაშორისო კანონი

международное право

International Monetary Fund

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

Международный валютный фонд

international organisation

საერთაშორისო ორგანიზაცია

международная организация

international politics

საერთაშორისო პოლიტიკა

международная политика

international relations

საერთაშორისო ურთიერთობები

международные отношения

international river basin

საერთაშორისო სამდინარო აუზი

международный речной бассейн

international safety

საერთაშორისო უსაფრთხოება

международная безопасность

international standardisation

საერთაშორისო სტანდარტიზაცია

международная стандартизация

international trade

საერთაშორისო ვაჭრობა

международная торговля

international transaction

საერთაშორისო გარიგება

международная сделка

international watercourse

საერთაშორისო საწყლოსნო გზა (საერთაშორისო წყლითსავალი გზა)

международный водный путь

internationally important ecosystem

საერთაშორისო მნიშვნელობის ეკოსისტემა

экосистема международного значения

Internet

ინტერნეტი

Интернет

internet search service

ინტერნეტული ძებნის მომსახურება

информационное обслуживание на базе Интернета

internet service provider

ინტერნეტ-მომსახურების პროვაიდერი

провайдер услуг Интернета

interpolation

ინტერპოლაცია

интерполяция

interpretation method

ინტერპრეტირების მეთოდი

метод интерпретации

intertidal zone

მიქცევისა და მოქცევის ზონა

зона приливов и отливов

intervention fund

ინტერვენციული ფონდი

фонд непредвиденных расходов

intervention in nature and landscape

ჩარევა ბუნებასა და ლანდშაფტში

вмешательство в природный ландшафт

intervention on land

სახმელეთო ჩარევა

вмешательство на суше

intoxication

ინტოქსიკაცია

интоксикация

introduction of animal species

ცხოველთა ჯიშების ჩასახლება

заселение видов животных

introduction of plant species

მცენარეთა ჯიშების ჩასახლება

заселение видов растений

inventory

აღწერა

опись

inventory of forest damage

ტყის დაზიანების აღწერა

инвентаризация ущерба, нанесенного лесам

inversion

ინვერსია

инверсия

inversion layer

ინვერსიული ფენა

инверсионный слой

invertebrate

უხერხემლოები

беспозвоночное

investment

ინვესტიცია

инвестиция

iodine

იოდი

йод

ion

იონი

ион

ion exchange

იონური გაცვლა

ионный обмен

ion exchanger

იონგამცვლელი (იონმიმომცვლელი)

ионообменник

ionising radiation

მაიონიზირებელი გამოსხივება (მაიონიზებელი გამოსხივება)

ионизирующее излучение

ionosphere

იონოსფერო

ионосфера

iron

რკინა

железо

iron and steel industry

შავი მეტალურგია

производство чугуна и стали

iron industry

შავი მეტალურგია

черная металлургия

iron scrap

ჯართი

металлический скрап

ironwork industry

მეტალურგიული მრეწველობა

производство чугуна

irradiation

გამოსხივება

облучение

irreversibility of the phenomenon

მოვლენის შეუქცევადობა

необратимость какого-либо явления

irrigation

რწყვა, ირიგაცია

ирригация

irrigation canal

სარწყავი არხი

ирригационный канал

irrigation farming

რწყვადი მიწათმოქმედება (სარწყავი მიწათმოქმედება)

ирригационное земледелие

irrigation system

სარწყავი სისტემა

ирригационная система

island

კუნძული

остров

island ecosystem

კუნძულის ეკოსისტემა

островная экосистема

ISO standard

სტანდარტების საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სტანდარტი

стандарт ИСО (Международной организации по стандартизации)

isomer

იზომერი

изомер

isotope

იზოტოპი

изотоп

ivory

სპილოს ძვალი

слоновая кость

