O
ENG

RUS

GEO

oak

მუხა

дуб

objection

უარყოფა

возражение

obligation to inform

ინფორმირების ვალდებულება

обязательство информировать

obligation to label

მარკირების ვალდებულება

обязательство маркировать

observation satellite

დაკვირვებითი თანამგზავრი

спутник слежения

occupation

საქმიანობა

профессия

occupational disease

პროფესიული დაავადება

профессиональное заболевание

occupational group

პროფესიული ჯგუფი

профессиональная группа

occupational health

სამსახურებრივი ჰიგიენა

профессиональная гигиена

occupational health care

პროფესიული ჯანდაცვა

профессиональное здравоохранение

occupational medicine

პროფესიული მედიცინა

профессиональная медицина

occupational safety

შრომის უსაფრთხოება

профессиональная техника безопасности

occupational safety regulation

შრომის უსაფრთხოების წესები

нормативный документ в области техники безопасности

occupational status

საქმიანობითი სტატუსი

профессиональный статус

ocean

ოკეანე

океан

ocean circulation

ოკეანის ცირკულაცია

циркуляция океана

ocean current

ოკეანის დინება

океаническое течение

ocean dumping

ოკეანის დანაგვანება

сброс мусора в море

ocean exploitation

ოკეანის ექსპლუატაცია

эксплуатация ресурсов океана

ocean outfall

ოკეანის შესართავი

океанический выводной коллектор

ocean temperature

ოკეანის ტემპერატურა

температура океана

ocean-air interface

ოკეანისა და ჰაერის მიჯნა

граница между воздухом и поверхностью океана

Oceania

ოკეანია(ოკეანეთი)

Океания

oceanic climate

ოკეანური კლიმატი

морской климат

oceanography

ოკეანოგრაფია

океанография

odonate

ჭრიჭინები

стрекозы и красотки

odour

სუნი

запах

odour nuisance

გამაღიზიანებელი სუნი

раздражающий запах

offence against the environment

გარემოს საწინააღმდეგო დარღვევა

правонарушение по отношению к окружающей среде

office

ოფისი

офис

official duty

ოფიციალური მოვალეობა

официальная обязанность

official hearing

ოფიციალური მოსმენა

официальное слушание

off-peak commuting

არაპიკური ადგილმონაცვლეობა

внепиковая маятниковая миграция

off-peak travelling

არაპიკური მგზავრობა

внепиковые поездки

off-peak working

არაპიკური მუშაობა

внепиковый режим работы

offset policy (emissions trading)

ურთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან
ურთიერთობისას(ურთიერთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან

политика зачета уровней выбросов

offshore mining

შელფური მოპოვება(შელფური ბურღვა)

шельфовое бурение

offshore oil drilling

ჭაბურღილების შელფური ბურღვა

шельфовое бурение нефтяных скважин

off-site

ობიექტს გარეთ(ობიექტგარე მოქმედება)

вне площадки или объекта

oil and fat industry

ზეთებისა და ცხიმების მრეწველობა(ზეთებისა და ცხიმების წარმოება)

производство пищевого масла и жиров

oil binding agent

ნავთობშემკვრელი აგენტი (ნავთობშემკვრელი ნივთიერება)

нефтесвязующее вещество

oil boom

ნავთობის გადამღობი

боновое заграждение

oil disaster

ნავთობური კატასტროფა

авария, связанная с разливом нефти

oil exploration

ნავთობის დაზვერვა

разведка нефти

oil extraction

ნავთობის მოპოვება

добыча нефти

oil pipeline

ნავთობსადენი

нефтепровод

oil pollution

ნავთობით დაბინძურება

нефтяное загрязнение

oil pollution abatement

ნავთობით დაბინძურების შემცირება

уменьшение нефтяного загрязнения

oil production (chain)

ნავთობის მრეწველობა

производство нефти

oil recovery vessel

ნავთობშემკრები გემი

нефтесборное судно

oil refinery

ნავთობის გადამუშავება

нефтеперерабатывающий завод

oil refining

ნავთობის გაწმენდა(ნავთობდამუშავება)

нефтепереработка

oil residue recuperation

ნავთობის ნარჩენების რეკუპერაცია

рекуперация нефтяных остатков

oil shale

ნავთობის ფიქალი

нефтяной сланец

oil slick

ნავთობის აპკი

нефтяная пленка

oil spill

ნავთობის ჩაღვრა

разлив нефти

oil tanker

ნავთობის ტანკერი

нефтяной танкер

oil-based energy

ნავთობზე დამყარებული ენერგია(ნავთობგადამუშავების ენერგია)

производство энергии, базирующееся на переработке нефти

old hazardous site

ძველი საშიში ზონა

заброшенная площадка, представляющая опасность для окружающей среды

old landfill site

ამოვსებული ნავთობსაბადო

заброшенная мусорная яма

olfactometry

მგრძნობელობითობის ტესტირება (ყნოსვითი მგრძნობელობის შემოწმება)

ольфактометрия

olfactory pollution

მგრძნობელობითი დაბინძურება (ყნოსვითი დაბინძურება)

загрязнение, воздействующее на органы обоняния

olive oil mill wastewater

ზეთისხილის ზეთის საწარმოების ნარჩენი წყალი

сточная вода маслобоен, производящих оливковое масло

onchocerciasis

ონხოცერკოზი(ონქოცერკოზი)

онхоцеркоз

oncology

ონკოლოგია

онкология

on-line service

ონლაინ მომსახურება

обслуживание "он-лайн"

on-site wastewater treatment

ნარჩენი წყლის ადგილზე დამუშავება

очистка стоков "на месте"

ontogenesis

ონტოგენეზი

онтогенез

open lawn

გაზონი

газон

open sea

ღია ზღვა

открытое море

open sea fishing

საოკეანო თევზჭერა (ღია ზღვის თევზჭერა)

рыбная ловля в открытом море

opencast mining

ღია სამთო მოპოვება

открытые горные разработки

operating data

მოქმედების მონაცემები (საოპერაციო მონაცემები)

операционные данные или информация

opinion

მოსაზრება(თვალსაზრისი)

мнение

opinion survey

აზრის გამოკითხვა

опрос мнения

order

ბრძანება

приказ

ordinance

ბრძანებულება

указ

ore

მადანი

руда

organ

ორგანო

орган

organic carbon

ორგანული ნახშირბადი

органический углерод

organic chemistry

ორგანული ქიმია

органическая химия

organic farming

ორგანული მეურნეობა

применение в сельскохозяйственной деятельности только органических удоб

organic matter

ორგანული ნივთიერება

органическое вещество

organic nitrogen

ორგანული აზოტი

органический азот

organic pollutant

ორგანული დამბინძურებელი (ორგანული დამაბინძურებელი)

органическое загрязняющее вещество

organic pollution

ორგანული დაბინძურება

органическое загрязнение

organic solvent

ორგანული გამხსნელი

органический растворитель

organic substance

ორგანული ნივთიერება

органическое вещество

organic waste

ორგანული ნარჩენები

органические отходы

organisation (law)

ორგანიზაცია

организация

organisation of teaching

სწავლების ორგანიზება

профессиональная организация преподавателей и учителей

organisation of the legal system

საკანონმდებლო სისტემის ორგანიზება

организация правовой системы

organisation of work

სამუშაოს ორგანიზება

организация работы

organism

ორგანიზმი

организм

organochlorine compound

ქლორშემცველი ორგანული ნაერთი

хлорсодержащее органическое соединение

organohalogen compound

ჰალოგენშემცველი ორგანული ნაერთი

галогенсодержащее органическое соединение

organoleptic property

აღქმადობა

органолептическое свойство

organometallic compound

მეტალშემცველი ორგანული ნაერთი (ლითონშემცველი ორგანული ნაერთი)

металлсодержащее органическое соединение

organonitrogen compound

აზოტშემცველი ორგანული ნაერთი

азотсодержащее органическое соединение

organooxygen compound

ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთი

кислородсодержащее органическое соединение

organophosphorous compound

ფოსფორშემცველი ორგანული ნაერთი

фосфорорганическое соединение

organosilicon compound

სილიციუმშემცველი ორგანული ნაერთი

кремнийорганическое соединение

organosulphur compound

გოგირდშემცველი ორგანული ნაერთი

сероорганическое соединение

organotin compound

კალაშემცველი ორგანული ნაერთი

оловоорганическое соединение

ornithology

ორნითოლოგია

орнитология

orography

ოროგრაფია

орография

orthopteran

სწორფრთიანები

прямокрылые

osmosis

ოსმოსი

осмос

other waste

სხვა ნარჩენები

outer space (allocation plan)

ღია სივრცე (განლაგების გეგმაზე)

внешнее пространство

oven

ღუმელი

печь

overburden

თავსახური(საფარი)

вскрыша

overcrowding

გადაჭედვა

переполнение

overexploitation

გადამეტებული ექსპლუატაცია (გადაჭარბებული ექსპლუატაცია)

чрезмерная эксплуатация природных ресурсов

overfertilisation

ზედმეტი სასუქის შეტანა

избыточное внесение минеральных удобрений

overfishing

გადაჭარბებული თევზაობა

рыбная ловля, истощающая ресурсы водоема

overflow (outlet)

ჩასაღვრელი

водослив

overgrazing

გადაჭარბებული ძოვება

чрезмерный выпас

overhead power line

საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი (სეხ)

воздушная линия электропередачи - ЛЭП

overpopulation

ჭარბი მოსახლეობა

перенаселенность

overturn (limnology)

წყლების აღრევა (ლიმნოლოგია)

циркуляция водных слоев

overwintering

გამოზამთრება

зимовка

ovine

ცხვარი

овечьи

ownership

საკუთრების უფლება

право собственности

oxidation

ჟანგვა

реакция окисления

oxidation-reduction

ჟანგვის შემცირება

снижение окисления

oxide

ოქსიდი (ჟანგი)

оксид

oxidisable material

ჟანგვადი მასალა

материал, способный к окислению

oxidising agent

მჟანგავი აგენტი

окисляющий агент

oxygen

ჟანგბადი

кислород

oxygen content

ჟანგბადის შემცველობა

содержание кислорода

oxygen deficiency

ჟანგბადის უკმარისობა

недостаток кислорода

oxygenation

ჟანგბადით დამუშავება

оксигенация

oyster farming

ხამანწკების მოშენება

разведение устриц

ozone

ოზონი

озон

ozone depletion potential

ოზონდამშლელობის პოტენციალი (ოზონშლის პოტენციალი)

потенциал озоноразрушения

ozone layer

ოზონის შრე

озоновый слой

ozone layer depletion

ოზონის შრის დაშლა

разрушение озонового слоя

ozonisation

ოზონიზაცია

озонизация

ы

брений

