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national accounting

ეროვნული საბუღალტრო სისტემა

национальная система бухгалтерского учета

national boundary

სახელმწიფო საზღვარი

национальная граница

national conservation programme

ნაკრძალთა ეროვნული პროგრამა

национальная программа сохранения окружающей среды

national economic costs

ეროვნული ფინანსური ხარჯები

национальные экономические расходы

national economy

ეროვნული ეკონომიკა

национальная экономика

national environmental accounting

ეროვნული გარემოსდაცვითი ბუღალტერია

финансовая оценка национальных экологических проблем

national fishing reserve

სახელმწიფო სათევზაო მეურნეობა

национальный рыбный заказник

national legislation

ეროვნული კანონმდებლობა

национальное законодательство

national park

ეროვნული პარკი

национальный парк

national planning

ეროვნული დაგეგმვა

национальное планирование

national reserve

ეროვნული ნაკრძალი

национальный заповедник

nationalisation

ნაციონალიზაცია

национализация

natural area

ბუნებრივი ზონა

природная зона

natural areas protection

ბუნებრივი ზონების დაცვა

охрана природных зон

natural disaster

ბუნებრივი კატასტროფა

стихийное бедствие

natural drainage system

ბუნებრივი დრენაჟის სისტემა

естественная система дренажа

natural environment

ბუნებრივი გარემო

естественная окружающая среда

natural fertiliser

ბუნებრივი სასუქი

природное удобрение

natural fibre

ბუნებრივი ქსოვილი

волокно природного происхождения

natural forest

ბუნებრივი ტყე

естественный лес

natural gas

ბუნებრივი აირი

природный газ

natural gas exploration

ბუნებრივი აირის დაზვერვა

разведка природного газа

natural gas extraction

ბუნებრივი აირის მოპოვება

добыча природного газа

natural hazard

ბუნებრივი ხიფათი (სტიქიური საფრთხე)

опасность стихии

natural heritage

ბუნებრივი მემკვიდრეობა

природное наследие

natural heritage assessment

ბუნებრივი მემკვიდრეობის შეფასება

оценка природного наследия

natural independence law

ბუნებრივი დამოუკიდებლობის კანონი

закон естественной независимости

natural material

ბუნებრივი მასალა

природный материал

natural monument

ბუნების ძეგლი

памятник природы

natural park

ბუნებრივი პარკი

природный парк

natural radioactivity

ბუნებრივი რადიოაქტიურობა

естественная радиоактивность

natural regeneration

ბუნებრივი რეგენერაცია

естественная регенерация

natural resource

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

природный ресурс

natural resource conservation

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

сохранение природных ресурсов

natural risk

ბუნებრივი რისკი

природный риск

natural risk analysis

ბუნებრივი რისკის ანალიზი

анализ природного риска

natural risks prevention

ბუნებრივი რისკების თავიდან აცილება

снижение природных рисков

natural scenery

ბუნებრივი გარემო

естественная среда

natural science

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

естественная наука

natural stone

ბუნებრივი ქვა

природный камень

natural value

ბუნებრივი ფასეულობა

природная ценность

nature conservation

ბუნების კონსერვაცია

сохранение природы

nature conservation legislation

ბუნების კონსერვაციის კანონმდებლობა

законодательство в области сохранения природы

nature conservation organisation

ბუნების კონსერვაციის დაწესებულება

учреждение, занимающееся вопросами сохранения природы

nature conservation policy

ბუნების კონსერვაციის პოლიტიკა

политика в области сохранения природы

nature conservation programme

ბუნების კონსერვაციის პროგრამა

программа сохранения природы

nature protection

ბუნების დაცვა

защита природы

nature reserve

ბუნებრივი ნაკრძალი

природный заповедник

nausea

გულისრევა

тошнота

navigation

ნაოსნობა

навигация

navigational hazard

სანაოსნო ხიფათი

опасность при навигации

necrosis

ნეკროზი

некроз

need

საჭიროება

потребность, необходимость

negotiable charge

შეთანხმებული ფასი

договорная цена

neighbourhood improvement scheme

სამეზობლოს გაუმჯობესების სქემა (საქალაქო რაიონების კეთილმოწყობის
სქემა)

программа обустройства городского района

neighbourhood law

მეზობლობის კანონი

"закон о добрососедстве"

neighbourhood noise

სამეზობლო ხმაური

шум от расположенного по соседству источника

nematode

ნემატოდები

нематоды

nervous system

ნერვული სისტემა

нервная система

nesting

ბუდობა

гнездование

nesting area

დაბუდების არე

район гнездования

net resource depletion

რესურსების მთლიანი კლება (რესურსების შემცირება)

сокращение ресурсов

netting policy (emissions trading)

ბადური პოლიტიკა (გაფრქვევების გაერთიანება)

политика зачета уровней выбросов

neurotoxicity

ნეიროტოქსიკურობა

нейротоксичность

neutralisation

ნეიტრალიზაცია

нейтрализация

new community

ახალი საზოგადოება

новое сообщество

new installation

ახალი დანადგარი

новая установка

new material

ახალი მასალა

новый материал

new technology

ახალი ტექნოლოგია

новая технология

new town

ახალი ქალაქი

новый город

newsgroup

ქსელური ჯგუფი

телеконференция

newsletter

ახალი ამბების ბიულეტენი

информационный бюллетень

nickel

ნიკელი

никель

NIMBY aptitude

პრინციპი "ოღონდ ჩემ ეზოში არა!"

принцип "Только не у меня дома!"

nitrate

ნიტრატი

нитрат

nitrification

ნიტრიფიკაცია

нитрификация

nitrite

ნიტრიტი

нитрит

nitro compound

აზოტის ნაერთი

нитросоединение

nitrogen

აზოტი

азот

nitrogen cycle

აზოტური ციკლი

азотный цикл

nitrogen dioxide

აზოტის ორჟანგი

диоксид азота

nitrogen fixation

აზოტის დაჭერა

фиксация азота

nitrogen monoxide

აზოტის მონოქსიდი

оксид азота

nitrogen oxide

აზოტის ოქსიდი

оксид азота

nitrogen oxides

აზოტის ოქსიდები

оксиды азота

nitrogenous fertiliser

აზოტოვანი სასუქი

азотное удобрение

nitrosamine

ნიტროზამინი

нитрозамин

NOEL

გზგ - გამოხატული ზემოქმედების გარეშე

"не имеет выраженного действия"

noise

ხმაური

шум

noise abatement

ხმაურის შემცირება

снижение уровня шума

noise analysis

ხმაურის ანალიზი

анализ шума

noise barrier

ხმაურის დამწევი

звукоотражающий барьер

noise control

ხმაურის კონტროლი

контроль за уровнем шума

noise disturbance

ხმაურით გაღიზიანება

шумовое раздражение

noise effect

ხმაურის ზემოქმედება

воздействие шума

noise emission

ხმაურის გამოყოფა (ხმაურის გამოცემა)

шумовыделение

noise emission levy

მოსაკრებელი ხმაურის გამოყოფაზე

налог на превышение допустимого уровня шума

noise exposure plan

ხმაურთან ბრძოლის გეგმა

план мер борьбы с шумом

noise immission

ხმაურის შთანთქმა (იმისია)

иммиссия шума

noise legislation

კანონმდებლობა ხმაურის შესახებ

законодательство в области регулирования уровня шума

noise level

ხმაურის დონე

уровень шума

noise measurement

ხმაურის გაზომვა

измерение шума

noise monitoring

ხმაურის მონიტორინგი

мониторинг шума

noise pollutant

ხმაურით დამბინძურებელი (ხმაურით დამზიანებელი)

шумовое загрязняющее вещество

noise pollution

ხმაურით დაბინძურება (ხმაურით დაზიანება)

шумовое загрязнение

noise protection

ხმაურისგან დაცვა

защита от шума

noise reduction

ხმაურის დაწევა (ხმაურის შემცირება)

снижение уровня шума

noise spectrum

ხმაურის სპექტრი

спектр звука

noise type

ხმაურის ტიპი

тип шума

noise-free technology

უხმაურო ტენოლოგია

бесшумная технология

nomad

მომთაბარე

кочевник

nomenclature

ნომენკლატურა

номенклатура

non-biodegradable pollutant

არაშლადი დამბინძურებელი

биологически неразлагаемое загрязняющее вещество

non-built-up area

გაუშენებელი ზონა

незастроенные районы

non-conventional energy

განსხვავებული ენერგია

нетрадиционный источник энергии

non-demesnial water

კერძო წყალი

частный водоем

non-durable goods

მოკლევადიანი ნაწარმი

товары с коротким сроком использования

non-ferrous metal

ფერადი ლითონი

цветной металл

non-ferrous metal industry

ფერადი მეტალურგია

цветная металлургия

non-governmental organisation

არასამთავრობო ორგანიზაცია

неправительственная организация

non-ionising radiation

არაიონიზირებადი გამოსხივება

неионизирующее излучение

non-metal

არამეტალი (არალითონური)

неметаллический

non-metallic mineral

არამეტალური მინერალი

неметаллический минерал

non-mineral waste

არამინერალური ნარჩენები

non-polluting energy source

ენერგიის არადამბინძურებელი წყარო

источник энергии, не загрязняющий окружающую среду

non-polluting fuel

არადამბიძურებელი საწვავი

топливо, не загрязняющее окружающую среду

non-renewable energy resource

ენერგიის არაგანახლებადი წყარო

невозобновляемый источник энергии

non-renewable resource

არაგანახლებადი რესურსი

невозобновляемый ресурс

non-residential building

არასაცხოვრებელი შენობა (ადმინისტრაციული შენობა)

административное здание

non-returnable container

დაუბრუნებელი კონტეინერი (ერთჯერადი ტარა)

безоборотная тара

non-target organism

არამიზნური ორგანიზმი (არამიზნობრივი ორგანიზმი)

организм, не являющийся объектом действия пестицида

non-volatile substance

აუქროლადი ნივთიერება

нелетучее вещество

norm

ნორმა

норма

normalisation

ნორმალიზება

нормализация

North Africa

ჩრდილო აფრიკა

Северная Африка

North America

ჩრდილო ამერიკა

Северная Америка

North Atlantic Ocean

ჩრდილო ატლატიკა (ჩრდილო ატლანტიკა)

северная часть Атлантического океана

North Pacific Ocean

წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთი

северная часть Тихого океана

North-South relationship

ჩრდილოეთ-სამხრეთის ურთიერთობა

взаимоотношения "Север-Юг"

notice

შეტყობინება

извещение

notification

შეტყობინება

уведомление

novel food

ახლებური საკვები

новые продукты питания

nuclear accident

ბირთვული ავარია

ядерная авария

nuclear debate

ბირთვული დებატები (დებატები ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე)

дебаты по вопросам использования ядерной энергии

nuclear energy

ბირთვული ენერგია

ядерная энергия

nuclear energy legislation

კანონმდებლობა ბირთვული ენერგიის შესახებ

законодательство в области ядерной энергетики

nuclear energy use

ბირთვული ენერგიის მოხმარება

использование ядерной энергии

nuclear explosion (accident)

ბირთვული აფეთქება (ავარია)

ядерный взрыв (авария)

nuclear facility

ბირთვული საწარმო

ядерный объект

nuclear fission

ბირთვული დაშლა

ядерный распад

nuclear fuel

ბირთვული საწვავი

ядерное топливо

nuclear fuel element

ბირთვული საწვავის ელემენტი

элемент ядерного топлива

nuclear fusion

ბირთვული სინთეზი

ядерный синтез

nuclear hazard

ბირთვული საშიშროება

опасность ядерной аварии

nuclear physics

ბირთვული ფიზიკა

ядерная физика

nuclear power plant

ატომური ელექტროსადგური

атомная электростанция

nuclear power plant disposal

ატომური ელექტროსადგურის ნარჩენების განადგურება

утилизация отходов атомной электростанции

nuclear reaction

ბირთვული რეაქცია

ядерная реакция

nuclear reactor

ბირთვული რეაქტორი

ядерный реактор

nuclear research centre

ბირთვული კვლევითი ცენტრი

центр ядерных исследований

nuclear risk

ბირთვული რისკი

ядерный риск

nuclear safety

ბირთვული უსაფრთხოება

ядерная безопасность

nuclear test

ბირთვული ტესტი (ბირთვული გამოცდა)

ядерное испытание

nuclear weapon

ბირთვული იარაღი

ядерное оружие

nucleic acid

ნუკლეინის მჟავა

нуклеиновая кислота

nuisance

გამაღიზიანებელი

раздражитель

nursery (plant breeding)

სანერგე(სათბური)

теплица (разведение растений)

nursery garden

სანერგე ბაღი

питомник

nutrient

საკვები ნივთიერება

питательное вещество

nutrient balance

კვებითი წონასწორობა

питательный баланс

nutrient content

საკვები ნივთიერების შემადგენლობა (საკვები ნივთიერების შედგენილობა)

питательный состав

nutrient cycle

კვებითი ციკლი

питательный цикл

nutrient medium

საკვები საშუალება

средство питания

nutrient removal

საკვები ნივთიერების მოშორება

удаление питательных веществ

nutrition

კვება

питание

nutritive value of food

საკვების მარგებლიანობის შეფასება (კვებითი ღირებულების შეფასება)

питательная ценность продуктов

