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ultrafiltration

ულტრაფილტრაცია

микрофильтрация

ultrasound

ულტრაბგერა

ультразвук

ultraviolet radiation

ულტრაიისფერი გამოსხივება

ультрафиолетовое излучение

UNCED

UNCED - გაერო-ს კონფერენცია გარემოსა და განვითარებაზე

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 г.)

uncontrolled dump

უკონტროლო ნაგავსაყრელი

открытая свалка

underground disposal

მიწაში ჩამარხვა

захоронение отходов в грунт

underground dump

ნაგავსამარხი

могильник

underground quarry

მიწისქვეშა სამტეხლო

подземная каменоломня

underground railway

მეტრო

метро

underground storage

მიწისქვეშა საცავი

подземное хранилище

underground train

მეტრო

поезд метро

underprivileged people

უპოვარი ხალხი

неимущие слои населения

undertaking business

დამკრძალავი ბიზნესი

похоронная служба

underwater outlet

წყალქვეშა ჩასადენი

подводный сток

unemployment

უმუშევრობა

безработица

ungulate

ჩლიქოსნები

копытные

United Nations

გაერო

Организация Объединенных Наций

unleaded petrol

უტყვიო ბენზინი

топливо с низким октановым числом (низким содержанием свинца)

unsupervised image classification

გამოსახულებათა უმართავი კლასიფიკაცია

неконтролируемая классификация изображений

upbringing

აღზრდა

воспитание

Upper House

ზედა პალატა

Верхняя Палата

uranium

ურანი

уран (хим.)

urban action program

ქალაქის სამოქმედო პროგრამა

программа городского развития

urban area

ქალაქის ზონა

городской район

urban community

ქალაქის თემი

городское сообщество

urban concentration

ქალაქის მოსახლეობის კონცენტრაცია

концентрация городского населения

urban decay

მიტოვებული უბანი

заброшенный городской район

urban design

ქალაქის დიზაინი

городское проектирование

urban development

ქალაქის განვითარება

городское развитие

urban development document

ქალაქის განვითარების დოკუმენტი

документ городского развития

urban development law

ქალაქის განვითარების კანონი

законы в области городского развития

urban ecology

ქალაქის ეკოლოგია

городская экология

urban ecology charter

საქალაქო ეკოლოგიური განაცხადი

графическое изображение городской экологии

urban ecosystem

ქალაქის ეკოსისტემა

экосистема города

urban facility

კომუნალური ობიექტი

объект коммунального хозяйства

urban flows (resources)

ქალაქის დინებები (რესურსები)

городские потоки (ресурсы)

urban green

ქალაქის სიმწვანე

городская зелень

urban habitat

ქალაქის გარემო

городская среда

urban landscape

ქალაქის ლანდშაფტი

городской ландшафт

urban management

ქალაქის მართვა

управление городом

urban noise

საქალაქო ხმაური

городской шум

urban planning

ქალაქის დაგეგმარება

городское планирование

urban planning and development

საქალაქო დაგეგმარება და განვითარება

городское планирование и развитие

urban policy

საქალაქო პოლიტიკა

городская политика

urban pollutant

ქალაქური დამბინძურებელი

городское загрязняющее вещество

urban pollution

ქალაქის დაბინძურება

загрязнение городскими отходами

urban population

ქალაქის მოსახლეობა

городское население

urban renewal

ქალაქის განახლება

реконструкция городов

urban sanitation

ქალაქის გაჯანსაღება

городские санитарные мероприятия

urban settlement

ქალაქის უბანი

микрорайон

urban sprawl

ურბანული შეჭრა

разрастание городов

urban stress

ურბანული სტრესი

урбанистический стресс

urban structure

საქალაქო სტრუქტურა

городская структура

urban study

ქალაქის შესწავლა

изучение городов

urban traffic

საქალაქო მოძრაობა

городской транспорт

urban wastewater

ქალაქის საკანალიზაციო წყალი

городские жидкие отходы

urban water

ქალაქის წყალი

городская вода

urban water supply

ქალაქის წყალმომარაგება

городское водоснабжение

urbanisation

ურბანიზაცია

урбанизация

ursid

დათვისებრნი

медвежьи

use of leisure time

თავისუფალი დროის გამოყენება

использование досуга

use of waste as energy source

ნარჩენების ენერგიის წყაროდ მოხმარება

использование отходов в качестве источников энергии

use of waste as material

ნარჩენების მასალად მოხმარება

использование отходов

used water

გამოყენებული წყალი

отработанная вода

user advantage

მომხმარებლის უპირატესობა

преимущество для пользователя

utilisation of calorific value

კალორიულობის გამოყენება

использование теплотворной способности

utilisation of pesticides

პესტიციდების მოხმარება

использование пестицидов

