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packaging

შეფუთვა

упаковка

packaging waste

შეფუთვის ნარჩენები

использованная упаковка

packing industry

შესაფუთების წარმოება (შესაფუთი მასალის წარმოება)

оборудование и материалы для упаковки

paint

საღებავი

краска

paint room

სამღებრო

покрасочная мастерская

paint shop

საღებავების მაღაზია

магазин для продажи красок и аналогичной продукции

painting business

ღებვის ბიზნესი

покраска как вид коммерческой деятельности

palaeoclimatology

პალეოკლიმატოლოგია

палеоклиматология

palaeoecology

პალეოეკოლოგია

палеоэкология

palaeontology

პალეონტოლოგია

палеонтология

paper

ქაღალდი

бумага

paper industry

ქაღალდის მრეწველობა

бумажная промышленность

parameter

პარამეტრი

параметр

parasite

პარაზიტი

паразит

parasitology

პარაზიტოლოგია

паразитология

parking provision

ავტოსადგომი (ავტოსადგომის მომსახურება)

предоставление услуг парковки

Parliament

პარლამენტი

парламент

parliamentary debate

საპარლამენტო დებატები

парламентские дебаты

parliamentary report

საპარლამენტო მოხსენება

парламентский доклад

partially halogenated chlorofluorohydrocarbon

ნაწილობრივ ჰალოგენიზებული ქლორფტორნახშირბადი

частично галогенизированные хлорфторуглероды

participation

მონაწილეობა

участие

particle

ნაწილაკი

частица

particle separator

ნაწილაკების დამყოფი

сепаратор частиц

passenger transport

სამგზავრო გადაზიდვები(სამგზავრო გადაყვანა)

пассажирский транспорт

paste-like waste

პასტისებრი ნარჩენები

пастообразные отходы

pasture

საძოვრები

пастбищное угодье

patent

პატენტი

патент

path

ბილიკი

путь

pathogen

პათოგენი

патоген

pathogenic organism

პათოგენური ორგანიზმი

патогенный организм

pathologic effect

პათოლოგიური ზემოქმედება

патологический эффект

pathology

პათოლოგია

патология

patrimonial management

პატრიარქალური მართვა

популизм

pattern of urban growth

ქალაქის ზრდის მოდელი

модель роста города

pattern recognition

ნიმუშთა ამოცნობა

распознавание образов

pay policy

ანაზღაურების პოლიტიკა

политика в области оплаты труда

peacekeeping

მშვიდობისმყოფლობა

миротворческие усилия

peat

ტორფი

торф

peat extraction

ტორფის მოპოვება

добыча торфа

pedagogy

პედაგოგიკა

педагогика

pedestrian zone

ფეხით მოსიარულეთა ზონა

пешеходная зона

pedosphere

პედოსფერო

педосфера

penal sanction

სასჯელის ზომა

карательная санкция

penalty

სასჯელი; ჯარიმა

штраф

penalty for environmental damage

გარემოს დაზიანების ჯარიმა (გარემოზე ზიანის მიყენების ჯარიმა)

штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде

pentachlorophenol

პენტაქლოროფენოლი (პენტაქლორფენოლი)

пентахлорофенол

per capita data

მონაცემები ერთ სულ მოსახლეზე

статистические данные на душу населения

perchloroethylene

ნავთობით დაბინძურების შემცირება

перхлорэтилен

percolating water

ნიადაგისეული წყალი

фильтруемая вода

peripheral park area

პარკის პერიფერიული არე

периферийная часть природного заповедника

periphyton

პერიფიტონი

перифитон

periurban space

საგარეუბნო სივრცე

пригородная территория

permafrost ecosystem

მუდმივი მზრალობის ეკოსისტემა

экосистема вечной мерзлоты

permeability

გაუმტარობა (განვლადობა)

водопроницаемость??????

permissible exposure limit

გაჟონვათა დასაშვები ზღვარი

допустимый уровень воздействия (ПДК)

permission

ნებართვა

разрешение

peroxyacetylnitrate

პეროქსილაცეტილნიტრატი

пероксилацетилнитрат

persistant organic pollutant

მდგრადი ორგანული დამბინძურებელი

стойкое органическое загрязняющее вещество

persistence

მედეგობა

химическая инерция

persistence of pesticides

პესტიციდების მედეგობა

инерция пестицидов

personal responsibility

პერსონალური (პირადი)პასუხისმგებლობა

персональная ответственность

pest

მავნებელი

вредитель

pest control

მავნებელთა კონტროლი (მავნებლებზე კონტროლი)

контроль за вредителями

pest infestation

მავნებლების შემოჭრა(მავნებლების მომრავლება)

инвазия вредителей

pesticide

პესტიციდი

пестицид

pesticide control standard

პესტიციდების კონტროლის სტანდარტი

стандарты контроля за пестицидами

pesticide pathway

პესტიციდების მოძრაობის მიმართულება

движение пестицидов

pet

შინაური ცხოველი

домашнее животное

petition right

პეტიციის უფლება

право подать петицию

petrochemical

ნავთობქიმია

нефтехимический продукт

petrochemical industry

ნავთობქიმიური მრეწველობა

нефтехимическая промышленность

petrol

ნავთობპროდუქტი (ძრავას საწვავი)

моторное топливо

petroleum

ნავთობპროდუქტები (ნავთობი)

нефть

petroleum consumption

ნავთობპროდუქტების მოხმარება

потребление нефти

petroleum geology

ნავთობის გეოლოგია

геология нефти

petroleum industry

ნავთობმრეწველობა

нефтяная промышленность

phanerogam

შიშველთესლოვანები (შიშველთესლოვნები)

явнобрачное растение

pharmaceutical industry

ფარმაცევტული მრეწველობა

фармацевтическая промышленность

pharmaceutical waste

ფარმაცევტული ნარჩენები

фармацевтические отходы

pharmacokinetics

ფარმაკოკინეტიკა

фармакокинетика

pharmacology

ფარმაკოლოგია

фармакология

phenol

ფენოლი

фенол

pheromone

ფერომონი

феромон

philosophy

ფილოსოფია

философия

phosphate

ფოსფატი

фосфат

phosphate removal

ფოსფატის ჩანაცვლება

замещение фосфатов

phosphate substitute

ფოსფატის შემცვლელი

заменитель фосфатов

phosphatic fertiliser

ფოსფორული სასუქი

фосфорное удобрение

phosphorus

ფოსფორი

фосфор

photochemical agent

ფოტოქიმიური აგენტი

фотохимический агент

photochemical effect

ფოტოქიმიური ზემოქმედება

фотохимический эффект

photochemical oxidant

ფოტოქიმიური მჟანგავი

фотохимический окислитель

photochemical pollution

ფოტოქიმიური დაბინძურება

фотохимическое загрязнение

photochemical product

ფოტოქიმიური ნაწარმი

фотохимический продукт

photochemical reaction

ფოტოქიმიური რეაქცია

фотохимическая реакция

photochemical smog

ფოტოქიმიური სმოგი

фотохимический смог

photodegradation

ფოტოშლა

фоторазложение

photogrammetry

ფოტოგრამეტრია (ფოტოგრამმეტრია)

фотограмметрия

photograph

ფოტოგრაფია

фотография

photography

ფოტოგრაფია

фотография

photosynthesis

ფოტოსინთეზი

фотосинтез

pH-value

pH მოცულობა

значение pH

physical alteration

ფიზიკური ცვლილება

физическое изменение

physical chemistry

ფიზიკური ქიმია

физическая химия

physical conditions

ფიზიკური პირობები

физические условия

physical environment

ფიზიკური გარემო

физическая среда

physical geography

ფიზიკური გეოგრაფია

физическая география

physical measurement of pollution

დაბინძურების ფიზიკური გაზომვა

физическое измерение уровня загрязнения

physical oceanography

ფიზიკური ოკეანოგრაფია

физическая океанография

physical planning

ფიზიკური დაგეგმვა

планирование окружающей физической среды

physical pollutant

ფიზიკური დამბინძურებელი (ფიზიკური დამაბინძურებელი)

физический загрязнитель

physical pollution

ფიზიკური დაბინძურება

физическое загрязнение

physical process

ფიზიკური პროცესი

физический процесс

physical property

ფიზიკური თვისება

физическое свойство

physical science

ფიზიკური მეცნიერება

физическая наука

physical treatment

ფიზიკური დამუშავება

физические методы обработки отходов

physicochemical analysis

ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი

физико-химический анализ

physicochemical process

ფიზიკოქიმიური პროცესი (ფიზიკურ-ქიმიური)

физико-химический процесс

physicochemical purification

ფიზიკოქიმიური გაწმენდა (ფიზიკურ-ქიმიური გაწმენდა)

физико-химическая очистка

physicochemical treatment

ფიზიკოქიმიური დამუშავება

физико-химическая обработка

physics

ფიზიკა

физика

physiology

ფიზიოლოგია

физиология

phytomass

ფიტომასა

фитомасса

phytopathology

ფიტოპათოლოგია

фитопатология

phytoplankton

ფიტოპლანქტონი

фитопланктон

phytosanitary treatment

ფიტოსანიტარული დამუშავება

фитосанитарная обработка

phytosociology

ფიტოსოციოლოგია

фитосоциология

phytotoxicity

ფიტოტოქსიკურობა

фитотоксичность

pickling plant

დაფერვის საწარმო (ლითონთა ამოჭმის საწარმო)

завод по травлению металлов

piggery

მეღორეობა

свиноводческое хозяйство

pilot plant

საცდელი საწარმო

опытный завод

pilot project

საცდელი პროექტი

пилотный проект

pilotage

პილოტაჟი

пилотаж

pinniped

ფარფლფეხიანები

ластоногие

pipe

მილი

труба

pipeline

მილსადენი

трубопровод

pixel

პიქსელი

пиксел

plain

ველი

равнина

plan

გეგმა

план

plane source

განუსაზღვრელი წყარო (დაბინძურების განუსაზღვრელი წყარო

неопределенный источник загрязнения

plankton

პლანქტონი

планктон

planned urban development

ქალაქის გეგმიური განვითარება

планируемое городское развитие

planning

დაგეგმვა

планирование

planning law

დაგეგმვის კანონი

законы в области планирования

planning measure

დაგეგმვის ზომა

мера планирования

planning permission

დაგეგმვის ნებართვა

разрешение на планирование

Planning-Programming-Budgeting System

დაგეგმვა-დაპროგრამება-ბიუჯეტირების სისტემა(კომპლექსური დაგეგმვისა და
პროგრამირების სისტემა)

система комплексного планирования и программирования

plant (biology)

მცენარე (ბიოლოგია)

растение

plant biology

მცენარეთა ბიოლოგია

биология растений

plant breeding

მცენარეების გამოყვანა

разведение растений

plant community

მცენარეების პოპულაცია

популяция растений

plant component

მცენარის შემადგენელი (მცენარის ნაწილი)

часть растения

plant disease

მცენარის დაავადება

болезнь растения

plant ecology

მცენარეთა ეკოლოგია

экология растений

plant equipment

საქარხნე აღჭურვილობა (საქარხნო აღჭურვილობა)

заводское оборудование

plant genetics

მცენარეთა გენეტიკა

генетика растений

plant health care

მცენარეთა ჯანდაცვა (მცენარეთა დაცვა)

фитосанитария

plant heritage

მცენრეული მემკვიდრეობა

наследие растительного мира

plant life

მცენარის სიცოცხლე

жизнь растений

plant physiology

მცენარეთა ფიზიოლოგია

физиология растений

plant population

მცენარეების პოპულაცია

популяция растений

plant production

ქარხნის ნაწარმი

заводское производство

plant protection

მცენარეთა დაცვა

защита растений

plant protection product

მცენარეთა დამცავი ნაწარმი (მცენარეთა დამცავი საშუალებები)

продукт для защиты растений

plant reproduction

მცენარეთა რეპროდუქცია

репродукция растений

plant resource

მცენარეული რესურსები

растительный ресурс

plant selection

მცენარეთა შერჩევა

селекция растений

plant species

მცენარეთა ჯიშები

растительные виды

plant species reintroduction

მცენარეთა ჯიშების ხელახალი ჩასახლება

повторное заселение видов растений

plant textile fibre

მცენარეული ქსოვილის ბოჭკო

растительное волокно

plant trade

მცენარეებით ვაჭრობა

торговля растениями

plantigrade

ტერფზე მოსიარულეები (ტერფმავალი)

стопоходящие

planting

რგვა (ხეთა რგვა)

посадка деревьев

plasma technology

პლაზმური ტექნოლოგია

плазменная технология

plastic

პლასტიკატი (პლასტმასა)

пластмасса

plastic waste

პლასტიკატური ნარჩენები (პლასტმასის ნარჩენები)

пластмассовые отходы

platinum

პლატინა

платина

playground

სათამაშო მოედანი

площадка для игр

pleasure cruising

კრუიზული დასვენება

речные и морские круизы

plutonium

პლუტონიუმი

плутоний

poaching

ბრაკონიერობა

браконьерство

point

წერტილი

координата

point source

კონკრეტული წყარო (დაბინძურების გამოვლენილი წყარო)

конкретный источник загрязнения

poison

საწამლავი

яд

poisoning

მოწამვლა

отравление ядом

polar ecosystem

პოლარული ეკოსისტემა

экосистема полярной области

polar region

პოლარული რეგიონი

полярный регион

polder

პოლდერი

польдер

police

პოლიცია

полиция

police law

პოლიციის კანონი

законы, регламентирующие деятельность полиции

police power

პოლიციის უფლებამოსილება

право осуществлять охрану порядка

policy

პოლიტიკა (ქცევა)

политика (линия поведения)

policy guideline

პოლიტიკური სახელმძღვანელო (პოლიტიკის სახელმძღვანელო)

основные ориентиры политики

policy instrument

პოლიტიკური საშუალება

инструмент политики

policy integration

პოლიტიკური ინტეგრაცია

интеграция политики

policy planning

პოლიტიკის დაგეგმვა

планирование политики

political counselling

პოლიტიკური თათბირი

политическое совещание (процесс)

political doctrine

პოლიტიკური დოქტრინა

политическая доктрина

political ecology

პოლიტიკური ეკოლოგია

политическая экология

political geography

პოლიტიკური გეოგრაფია

политическая география

political ideology

პოლიტიკური იდეოლოგია

политическая идеология

political organisation

პოლიტიკური ორგანიზაცია

политическая организация

political party

პოლიტიკური პარტია

политическая партия

political power

პოლიტიკური ხელისუფლება

политическая власть

politics

პოლიტიკა

политика, политическая жизнь

pollen

მტვერი (ბოტანიკა)

пыльца

pollutant

დამბინძურებელი (დამაბინძურებელი)

загрязняющее вещество

pollutant absorption

დამბინძურებლების შთანთქმა (დამაბინძურებლების შთანთქმა)

абсорбция загрязняющих веществ

pollutant accumulation

დამბინძურებლების დაგროვება (დამაბინძურებლების დაგროვება)

накопление загрязняющих веществ

pollutant analysis

დამბინძურებლების ანალიზი (დამაბინძურებლების ანალიზი)

анализ загрязняющих веществ

pollutant assessment

დამბინძურებლების შეფასება (დამაბინძურებლების შეფასება)

оценка загрязняющих веществ

pollutant behaviour

დამბინძურებლების მოქმედება (დამაბინძურებლების მოქმედება)

поведение загрязняющих веществ

pollutant concentration

დამბინძურებლების კონცენტრაცია (დამაბინძურებლების კონცენტრაცია)

концентрация загрязняющих веществ

pollutant degradation

დამბინძურებლების დაშლა (დამაბინძურებლების დაშლა)

разложение загрязняющих веществ

pollutant deposition

დამბინძურებლების დალექვა (დამაბინძურებლების დალექვა)

отложение загрязняющих веществ

pollutant dispersion

დამბინძურებლების გამოფრქვევა (დამაბინძურებელი ნივთიერებების
გავრცელება)

распыление загрязняющих веществ

pollutant distribution

დამბინძურებლების დანაწილება (დამაბინძურებლების გადანაწილება)

распределение загрязняющих веществ

pollutant elimination

დამბინძურებლების განადგურება (დამაბინძურებლების განადგურება)

удаление загрязняющих веществ

pollutant emission

დამბინძურებლების გამოფრქვევა (ემისია) (დამაბინძურებლების გამოფრქვევა
(ემისია))

выброс загрязняющих веществ

pollutant evolution

დამბინძურებლის განვითარება

эволюция загрязнения

pollutant exposure

დამბინძურებლების ზემოქმედება (დამაბინძურებლების ზემოქმედება)

воздействие загрязняющих веществ

pollutant flow

დამბინძურებლის ნაკადი

поток загрязняющих веществ

pollutant formation

დამბინძურებლების ფორმირება (დამაბინძურებლების ფორმირება)

формирование загрязняющего вещества

pollutant immission
pollutant immobilisation

დამბინძურებლების შთანთქმა (იმისია) (დამაბინძურებლების შთანთქმა
иммиссия загрязняющих веществ
(იმისია))
დამბინძურებელთა მოძრაობის შეზღუდვა (იმობილიზაცია) (დამაბინძურებელთა
иммобилизация загрязняющих веществ
ზემოქმედების შეზღუდვა (იმობილიზაცია))

pollutant level

დამბინძურებლის რაოდენობა (დამაბინძურებლებით გაჯერების დონე)

уровень загрязненности конкретным веществом

pollutant load

დაბინძურების სიდიდე(დამაბინძურებელი ნივთიერებების ტრანსპორტირება??
გადატანა??)

содержание загрязняющих веществ

pollutant migration

დამბინძურებლის მოძრაობა

перемещение загрязняющих веществ

pollutant mobilisation

დამბინძურებლების მობილიზება (დამაბინძურებლების მობილიზება)

мобилизация загрязняющих веществ

pollutant monitoring

დამბინძურებლების მონიტორინგი (დამაბინძურებლების მონიტორინგი)

мониторинг загрязняющих веществ

pollutant pathway

დამბინძურებლების გავრცელების გზები (დამაბინძურებლების
კვლავწარმოქმნა)

пути распространения загрязняющих веществ

pollutant reduction

დაბინძურების შემცირება

снижение содержания загрязняющих веществ

pollutant remobilisation

დამბინძურებლის ხელახალი მობილიზაცია (დამბინძურებლის ხელახალი
მობილიზება)

повторная мобилизация загрязняющих веществ

pollutant source identification

დაბინძურების წყაროს დადგენა

определение источника загрязнения

polluted matter

დაბინძურებული ნივთიერება

загрязненное вещество

polluted site

დაბინძურებული ობიექტი

загрязненный участок

polluter-pays principle

დაბინძურებისთვის გადახდის პრინციპი

принцип "загрязнитель платит"

pollution

დაბინძურება

загрязнение

pollution abatement

დაბინძურების შემცირება

снижение уровня загрязнения

pollution abatement equipment

დაბინძურების შემცირების აღჭურვილობა (დაბინძურების შესამცირებელი
აღჭურვილობა)

оборудование для снижения уровня загрязнения

pollution abatement waste

დაბინძურების გაწმენდის ნარჩენები

остаточные продукты очистки

pollution control

დაბინძურების კონტროლი

контроль за загрязнением

pollution control equipment

დაბინძურების კონტროლის აღჭურვილობა (დაბინძურების საკონტროლებელი
აღჭურვილობა)

оборудование для контроля за загрязнением

pollution control investment

დაბინძურების კონტროლისთვის ინვესტირება

инвестиции для контроля за загрязнением

pollution control measure

დაბინძურების კონტროლის ზომები

меры по контролю за уровнем загрязнения

pollution control regulation

დაბინძურების კონტროლის წესები

нормативный документ в области контроля за загрязнением

pollution control technology

დაბინძურების კონტროლის ტექნოლოგია

технология для осуществления контроля за загрязнением

pollution cost

დაბინძურების ხარჯები

стоимость загрязнения

pollution criterion

დაბინძურების კრიტერიუმი

критерий загрязнения

pollution effect

დაბინძურების ზემოქმედება

воздействие загрязнения

pollution indicator

დაბინძურების მაჩვენებელი

индикатор загрязнения

pollution insurance

დაბინძურებისგან დაზღვევა

страхование от загрязнения

pollution liability

დაბინძურებისთვის პასუხისმგებლობა

ответственность за загрязнение

pollution load

დაბინძურების სიდიდე

загрязненность

pollution measurement

დაბინძურებულობის გაზომვა

измерение загрязнения

pollution monitoring

დაბინძურების მონიტორინგი

мониторинг загрязнения

pollution norm

დაბინძურების ნორმა

норма загрязнения

pollution prevention

დაბინძურების თავიდან აცილება

предотвращение загрязнения

pollution risk

დაბინძურების რისკი

риск загрязнения

pollution sink

დაბინძურების ჩამონადენი (დაბინძურების შთამნთქმელი)

поглотитель загрязнения

pollution type

დაბინძურების ტიპი

тип загрязняющего вещества

polybrominated biphenyl

პოლიბრომირებული ბიფენილი

полибромированный бифенил

polychlordibenzo-p-dioxin

პოლიქლორდიბენცოპარადიოქსინი (პოლიქლორდიბენზოლპარადიოქსინი)

полихлордибензо-пара-диоксин

polychlorinated biphenyl

პოლიქრომირებული ბიფენილი

полихлорированный бифенил

polychlorinated dibenzofuran

პოლიქლორირებული დიბენცოფურანი (პოლიქლორირებული
დიბენზოლფურანი)

полихлорированный дибензофуран

polychlorinated terphenyl

პოლიქლორირებული ტერფენილი

полихлорированный терфенил

polycyclic aromatic hydrocarbon

პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადი

полициклический ароматический углеводород

polycyclic hydrocarbon

პოლიციკლური ნახშირწყალბადი

полициклический углеводород

polyethylene terephtalate

პოლიეთილენტერეფტალეტი (პოლიეთილენტერეფთალატი)

полиэтилентерефталат

polygon

პოლიგონი

полигон

polymer

პოლიმერი

полимер

polymerisation

პოლიმერიზაცია

полимеризация

polyvinyl chloride

პოლივინილქლორიდი

поливинилхлорид

pond

ტბორი

пруд

pool

გუბურა(წყალსატევი)

заводь

population (ecological)

პოპულაცია

популяция

population density

მოსახლეობის სიმჭიდროვე

плотность населения

population distribution

მოსახლეობის განაწილება (მოსახლეობის სიმჭიდროვე)

распределение населения

population dynamics

მოსახლეობის დინამიკა (მოსახლეობის რიცხობრივი და სტრუქტურული
ცვლილება)

динамика численности и структуры населения

population ecology

პოპულაციის ეკოლოგია

экология популяции

population growth

მოსახლეობის ზრდა

рост населения

population movement

მოსახლეობის მოძრაობა

движение населения

population structure

მოსახლეობის სტრუქტურა

структура населения

population trend

მოსახლეობის რაოდენობრივი ტენდენცია

тенденция численности населения

poriferan

ღრუბელები

губки

posidonia

პოსიდონია

Najadales, триостренник

post-treatment

დამატებითი გაწმენდა (კმაწმენდა)

доочистка

potash

კალიუმის ნახშირმჟავა(პოტაში)

поташ

potassium fertiliser

კალიუმის სასუქი

калийное удобрение

poultry

შინაური ფრინველი

птицеводство

poultry farming

მეფრინველეობა

птицеводческое фермерское хозяйство

poverty

სიღატაკე

бедность

power company

ენერგეტიკული კომპანია(ენერგოკომპანია)

электрическая компания

power station

ელექტროსადგური

электростанция

power station derating

ელექტროსადგურის გათიშვა

отключение электростанции

power-heat relation

მექანიზმის მქკ (მარგი ქმედების კოეფიციენტი)

КПД двигателя

precautionary principle

სიფრთხილის პრინციპი (ეკოლოგიური სიფრთხილის პრინციპი)

принцип предосторожности

precipitation (chemical)

დალექვა (ქიმიური)

осаждение (хим.)

precipitation enhancement

დალექვის გაძლიერება (ნალექების მომატება (მეტეოროლოგ))

усиление выпадения осадков (метеорол.)

precision engineering

ზუსტი მანქანათმშენებლობა

точное машиностроение

predator

მტაცებელი

хищник

pre-emption

უპირატესის უფლება

преимущественное право покупки

pre-emption zone

უპირატესი შესყიდვის ზონა

район преимущественного права покупки (земельного участка)

prefabricated building

ანაკრები სახლი (ასაწყობი სახლი)

блочное здание

preliminary proceedings

წინასწარი მოსმენები (საქმის წინასწარი მოსმენა)

предварительные слушания

premium

სადაზღვევო პრემია

страховая премия

preparation for market

მომზადება ბაზრისთვის

предпродажная подготовка товара

prescription

ხანგრძლივობის უფლება

право давности

prescription statutory limitation

სახელისუფლებო რეკომენდაციის ნორმატიული შეზღუდვა

срок давности

preservation of evidence

მტკიცებულებათა შენახვა

сохранение доказательства

preservative

კონსერვანტი

консервант

preserve

აღკვეთილი ტერიტორია (ნაკრძალი)

заказник

press

პრესა

пресса

press release

პრეს-რელიზი

пресс-релиз

pressing

დაწნეხვა (გამოწნეხა)

отжим

pressure

წნევა

давление

pressure equipment

შიდაწნევითი აღჭურვილობა

оборудование под давлением

pressure group

გავლენის ჯგუფი (პოლიტიკური გავლენის მქონე ჯგუფი)

группа влияния

prevention measure

პროფილაქტიკური ზომა

профилактическая мера

prevention of forest fires

ტყის ხანძრების თავიდან აცილება

предотвращение лесных пожаров

preventive health measure

ჯანდაცვის პროფილაქტიკური ზომა

профилактическая здравоохранительная мера

preventive information

გამაფრთხილებელი ინფორმაცია

предупреждающая информация

price

ფასი

цена

prices policy

საფასო პოლიტიკა

политика в области ценообразования

pricing policy of resources

რესურსების ფასთა პოლიტიკა (რესურსების შეფასების პოლიტიკა)

ценовая политика в отношении ресурсов

primary education

დაწყებითი განათლება

начальное образование

primary energy consumption

ენერგიის პირველადი მოხმარება

первичное потребление энергии

primary forest

პირველადი ტყე

коренной (первичный) лес

primary sector

ნედლეულის სექტორი

сектор сырья и сельскохозяйственной продукции

primary treatment

პირველადი დამუშავება

первичная обработка

primate

პრიმატი

примат

principle of sustainability

მდგრადობის პრინციპი (ეკოლოგიური ბალანსის პრინციპი)

принцип устойчивости

printing industry

ბეჭდვითი სექტორი (პოლიგრაფიული მრეწველობა)

полиграфическая промышленность

printing work

ბეჭდვითი საქმიანობა

полиграфический комбинат

prior informed consent

წინასწარი გაცნობითი თანხმობა (წინასწარი თანხმობა)

предварительное согласие

prior notification for hazardous waste transport

წინასწარი შეტყობინება სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების შესახებ

предварительное уведомление о транспортировке опасных отходов

private car

კერძო ავტომანქანა

частный автомобиль

private domain

კერძო საკუთრება

сектор платных товаров и услуг

private forest

კერძო ტყე

частный лес

private household

კერძო სამოსახლო

личное домашнее хозяйство

private international law

უცხოელთა შესახებ კანონმდებლობა

национальный закон, касающийся иностранных юридических и физических
лиц

private law

კერძო სამართალი

частное право

private sector

კერძო სექტორი

частный сектор

private transport

კერძო ტრანსპორტი

частный транспорт

privatisation

პრივატიზაცია

приватизация

proboscidean

ხორთუმიანები

хоботные

procaryote

პროოკარიოტები(პროკარიოტები)

прокариотный

procedural law

პროცედურული კანონი

процессуальный закон

process analysis

პროცესის ანალიზი

анализ процессов

process technology

საწარმოო ტექნოლოგია

производственная технология

process water

ტექნიკური წყალი

техническая вода

processed agricultural produce

გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი

переработанная сельскохозяйственная продукция

processed foodstuff

კვების დამუშავებული პროდუქტი

обработанный продукт питания

processing

გადამუშავება

переработка

producer liability

მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

ответственность производителя

product

ნაწარმი

продукт

product advertising

ნაწარმის რეკლამირება

реклама товаров

product comparison

ნაწარმის შედარება

сравнение продуктов

product evaluation

ნაწარმის შეფასება

оценка продуктов

product identification

ნაწარმის იდენტიფიკაცია

идентификация продуктов

product information

ინფორმაცია ნაწარმზე (ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ)

информация о продукте

product liability

ნაწარმზე პასუხისმგებლობა

ответственность за использование продукта

product life cycle

ნაწარმის ცხოვრების ციკლი

цикл жизни продукта

product standard

ნაწარმის სტანდარტი (პროდუქტის სტანდარტი)

стандарт на продукт

production policy

საწარმოო პოლიტიკა

политика в области производства

productivity

მწარმოებლობა (მწარმოებლურობა)

производительность

productivity trend

წარმოების ტენდენცია (წარმოების ცვლილების ტენდენცია)

тенденция производства

professional society

პროფესიული საზოგადოება

профессиональное общество

profit

მოგება

доход

prognostic data

პროგნოზული მონაცემები

данные прогноза

programme

პროგრამა

программа

progress line

წინსვლის გრაფიკი

динамический график

prohibition

აკრძალვა

запрет

project

პროექტი

проект

promotion of trade and industry

ვაჭრობისა და მრეწველობის მხარდაჭერა

поддержка торговли и промышленности

propagation process

გავრცელების პროცესი

процесс распространения через среду

propellant

გამფრქვევი აირი (, პროპელენტი)

пропеллент

properties of materials

მასალათა თვისებები

свойства материалов

property protection

საკუთრების დაცვა

защита собственности

propulsion technique

მამოძრავებელი ტექნიკა

двигательная технология

prosecution

სასამართლო დევნა

судебное преследование

prosperity

წარმატებულობა (ეკონომიკური აღმავლობა)

экономическое процветание

protected area

დაცული ზონა

охраняемый район

protected landscape

დაცული ლანდშაფტი

охраняемый ландшафт

protected marine zone

დაცული საზღვაო ზონა

охраняемая морская зона

protected species

დაცული ჯიშები

охраняемые виды

protection from neighbours

მეზობლებისგან დაცვა

охрана от соседей

protection of animals

ცხოველთა დაცვა

защита животных

protection of birds

ფრინველების დაცვა

охрана птиц

protection of species

ჯიშების დაცვა (სახეობების დაცვა)

охрана видов

protection system

დაცვის სისტემა (ეკოდაცვის სისტემა)

система экологической охраны

protective measure

დაცვითი ზომა

предохранительная мера

protein

ცილა

белок

protein product

ცილური პროდუქტი

белковый продукт

protocol

ოქმი

протокол

protozoan

უმარტივესები (უმარტივესნი)

простейшие

province

პროვინცია

провинция

provincial/regional authority (D)

პროვინციული/რეგიონული ხელისუფლება

провинциальная/региональная власть

provincial/regional law (D)

პროვინციული/რეგიონული კანონი

региональный закон/закон провинции

pruning

სხვლა

обрезка веток

psychic effect

ფსიქიური ზემოქმედება (ფსიქიკური ზემოქმედება)

психический эффект

psychological effect

ფსიქოლოგიური ზემოქმედება

психологический эффект

psychological stress

ფსიქოლოგიური სტრესი

психологический стресс

psychology

ფსიქოლოგია

психология

psychosomatic effect

ფსიქოსომატური ზემოქმედება

психосоматический эффект

psychosomatic illness

ფსიქოსომატური დაავადება

психосоматическое заболевание

public

საზოგადოება

общественность

public access to land

მიწის საჯარო ხელმისაწვდომობა (საერთო მიწათსარგებლობა)

общественное землепользование

public action

საჯარო ქმედება (საზოგადოებრივი ქმედება)

действия общественности

public aid

სამთავრობო დახმარება

государственная помощь

public attendance

საზოგადოებრივი დასწრება

участие общественности

public awareness campaign

საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის კამპანია

информационная кампания по оповещению общественности

public bath

საზოგადოებრივი აბანო (საერთო აბანო)

общественная баня

public benefit inquiry

საზოგადოებრივ სარგებლიანობაზე მოთხოვნა

запрос по поводу общественной полезности

public building

საჯარო შენობა (საზოგადოებრივი შენობა)

общественное здание

public contract

სახელმწიფო კონტრაქტი

государственный контракт

public debt

სახელმწიფო ვალი

государственный долг

public discussion

საჯარო განხილვა

общественная дискуссия

public domain

საჯარო სარგებლობის სექტორი (უფასო სარგებლობის სექტორი)

сектор бесплатных услуг

public emergency limit

საჯაროობის ზღვარი ( მომწამლავი ნივთიერების ზღვრული დონე)

предельный уровень концентрации ядовитого вещества

public expenditure

სახელმწიფო ხარჯები

государственные расходы

public finance

სახელმწიფო ფინანსები

государственные финансы

public financing

სახელმწიფო დაფინანსება

государственное финансирование

public function

საზოგადოებრივი ფუნქცია

общественная функция

public health

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

общественное здравоохранение

public hearing

საჯარო მოსმენა

общественные слушания

public information

საჯარო ინფორმაცია

общедоступная информация

public inquiry

საზოგადოებრივი მოთხოვნა

общественный запрос

public institution

სახელმწიფო დაწესებულება

государственный орган

public institution of administrative nature

ადმინისტრაციული ხასიათის სახელმწიფო დაწესებულება

государственный орган для решения административных вопросов

public institution of industrial and commercial nature

ინდუსტრიული და კომერციული ხასიათის სახელმწიფო დაწესებულება

государственный орган для решения вопросов коммерции и
промышленности

public international law

საერთაშორისო საჯარო კანონმდებლობა

публичное международное право

public law

საჯარო სამართალი

общественное право

public maritime domain

სახელმწიფო საზღვაო მიმოსვლა

государственное морское судоходство

public opinion

საზოგადოებრიცი აზრი

общественное мнение

public opinion polling

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა

опрос общественного мнения

public park

საზოგადოებრივი პარკი

общественный парк

public participation

საჯარო მონაწილეობა(საზოგადოების მონაწილეობა)

участие общественности

public procurement

სახელმწიფო შესყიდვები

государственные закупки

public prosecutor's office

პროკურატურა

прокуратура

public relations

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

общественные связи

public sector

საჯარო სექტორი

государственный сектор

public service

კომუნალური მომსახურება

коммунальные услуги

public transport

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

общественный транспорт

public transport vehicle

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ერთეული (საზოგადოებრივი სატრანსპორტო
средство общественного транспорта
საშუალება)

public utility

კომუნალური მეურნეობის საწარმო

предприятие коммунального хозяйства

public waterways domain

სახელმწიფო საწყლო გზები

водные пути в государственной собственности

public works

სახელმწიფო სამსახურები (სახელმწიფო სამსახური)

предприятия, находящиеся на государственном бюджете

public-private partnership

საჯარო-კერძო პარტნიორობა(საჯარო-კერძო კაპიტალის საწარმო)

предприятие с государственным и частным капиталом

pulmonary disease

ფილტვების დაავადება

заболевание легких

pulp

ცელულოზა

целлюлоза

pulp industry

ცელულოზის წარმოება

производство целлюлозы

pump

ტუმბო

насос

pumping

ამოტუმბვა

выкачивание

purchase

შესყიდვა

закупка

purification

გაწმენდა

очистка

purification facility

საწმენდი დანადგარი

очистное оборудование

purification plant

საწმენდი ქარხანა

очистной завод

purification through the soil

ნიადაგის უშუალო გაწმენდა

естественная очистка почвы

purifying power

გაწმენდის უნარი

очистительная способность

purin

პურინი

пурин

pyralene

პირალენი

пирален

pyrolysis

პიროლიზი

пиролиз

