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Wadden Sea

ვატების ზღვა

пролив Ваддензе

wage system

სახელფასო სისტემა

система оплаты труда

wall

კედელი

стена

war

ომი

война

war victim

ომის მსხვერპლი

жертва войны

warm-blooded animal

თბილსისხლიანი ცხოველი

теплокровное животное

warning plan

გაფრთხილების გეგმა

план оповещения

warning system

გაფრთხილების სისტემა

система оповещения

wastage

ზარალიანობა

убыток

waste

ნარჩენების ერთიანობა

отходы

waste air

ნარჩენი ჰაერი

отработанный воздух

waste air purification (gas)

ნარჩენი ჰაერის (აირის) გაწმენდა

очистка отработанного воздуха (газа)

waste analysis

ნარჩენების ანალიზი

анализ отходов

waste assimilation capacity

ნარჩენების შერევადობა

способность к ассимиляции отходов

waste avoidance

უნარჩენო წარმოება

безотходное производство и потребление

waste balance

ნარჩენების ბალანსი

баланс отходов

waste bin

ნაგვის კონტეინერი

мусорный контейнер

waste charge

ნარჩენებზე გადასახადი

налог на производимые отходы

waste classification

ნარჩენების დახარისხება

классификация отходов

waste collection

ნარჩენების შეგროვება

сбор отходов

waste collection at source

ნარჩენების შეგროვება წარმოშობის ადგილზე

сбор отходов в месте их возникновения

waste composition

ნარჩენების შემადგენლობა

состав отходов

waste conversion technique

ნარჩენების გადამუშავების ხერხი

технология переработки отходов

waste degasification

ნარჩენების დეგაზიფიკაცია

дегазификация отходов

waste disposal

ნარჩენების განადგურება

утилизация отходов

waste disposal act

ნარჩენების განადგურების კანონი

закон в области утилизации отходов

waste disposal charge

ნარჩენების განადგურების გადასახადი

налог на утилизацию отходов

waste disposal cost

ნარჩენების განადგურების ხარჯი

стоимость утилизации отходов

waste disposal in the ground

ნარჩენების ჩამარხვა

захоронение отходов в грунт

waste dump

ნაგავსაყრელი

свалка отходов

waste dumping

ნარჩენების გადაყრა

сваливание отходов

waste exchange

ნარჩენების გაცვლა

обмен отходами

waste export

ნარჩენების ექსპორტი

экспорт отходов

waste gas

ნარჩენი აირი

отходящий газ

waste gas dispersion

ნარჩენი აირის გამოფრქვევა

распыление отработанного газа

waste gas emission

ნარჩენი აირის გაფრქვევა (ემისია)

выброс отходящего газа

waste gas examination

ნარჩენი აირის შესწავლა

анализ отходящего газа

waste gas reduction

ნარჩენი აირის შემცირება

снижение выброса отходящего газа

waste glass

მინის ნარჩენები

отходы производства стекла

waste gypsum

თაბაშირის ნარჩენები

отходы производства гипса

waste heat

ნარჩენი სითბო

отработанное тепло

waste heat charge

ნარჩენი სითბოს გამოყოფა

выброс попутно выработанного тепла

waste heat utilisation

ნარჩენი სითბოს გამოყენება

использование отработанного тепла

waste importation permit

ნარჩენების იმპორტირების ნებართვა

разрешение на импорт отходов

waste incinerator

ნარჩენების ღუმელი

печь для сжигания отходов

waste income

ნარჩენების ერთიანობა

общее количество отходов

waste legislation

კანონმდებლობა ნარჩენების შესახებ

законодательство, регулирующее обращение с отходами

waste management

ნარჩენების მართვა

управление отходами

waste minimisation

ნარჩენების მინიმიზაცია

минимизация отходов

waste minimisation potential

ნარჩენების მინიმიზაციის პოტენციალი

потенциал минимизации отходов

waste oil

ნარჩენი ზეთები

отработанное масло

waste paper

მაკულატურა

макулатура

waste prevention

ნარჩენების თავიდან აცილება

waste processing industry

ნარჩენების გადამამუშავებელი მრეწველობა

переработка отходов (отрасль промышленности)

waste reclamation

ნარჩენების მოგროვება

утилизация отходов

waste recovery

ნარჩენების აღდგენა

вторичное использование отходов

waste recycling

ნარჩენების ხელახალი გამოყენება

рециркуляция отходов

waste reduction

ნარჩენების შემცირება

снижение отходов

waste removal industry

ნარჩენების გამტანი მრეწველობა

удаление отходов (отрасль промышленности)

waste sorting

ნარჩენების დახარისხება

сортировка отходов

waste sorting unit

ნარჩენების დამხარისხებელი საწარმო

предприятие по сортировке мусора

waste statistics

ნარჩენების სტატისტიკა

статистический учет отходов

waste storage

ნარჩენების შენახვა

хранение отходов

waste transport

ნარჩენების გადაზიდვა

транспортировка отходов

waste treatment

ნარჩენების დამუშავება

переработка отходов

waste treatment effluent

ჩაღვრილი დამუშავებული ნარჩენები

жидкие отходы после обработки

waste treatment plant

ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო

завод по переработке отходов

waste use

ნარჩენების გამოყენება

применение отходов

waste volume

ნარჩენების მოცულობა

объем отходов

waste water

ნარჩენი წყლები

сточные воды

waste water charge

ნარჩენი წყლების გადასახადი

налог на сточные воды

waste water discharge

ნარჩენი წყლების გაშვება

выброс сточных вод

waste water disposal

ნარჩენი წყლების განადგურება

утилизация сточных вод

waste water legislation

კანონმდებლობა ნარჩენი წყლების შესახებ

законодательство, регулирующее обращение со сточными водами

waste water load

ნარჩენი წყლების რაოდენობა

загрязнение сточными водами

waste water pollution

ნარჩენი წყლით დაბინძურება

загрязнение сточными водами

waste water purification

ნარჩენი წყლის გაწმენდა

очистка сточных вод

waste water quality

ნარჩენი წყლის ხარისხი

качество сточных вод

waste water reduction

ნარჩენი წყლის შემცირება

снижение уровня сброса сточных вод

waste water sludge

ნარჩენი შლამი

сточный ил

waste water statistics

ნარჩენი წყლის სტატისტიკა

статистические данные о сбросе сточных вод

waste water treatment

ნარჩენი წყლის დამუშავება

переработка сточных вод

waste water treatment plant

ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი საწარმო

завод по переработке сточных вод

waste-fed heating and power plant

ნარჩენებზე მომუშავე თბური და ელექტროსადგური

теплоэлектростанция, работающая на отходах

waste-fed heating plant

ნარჩენებზე მომუშავე თბოსადგური

теплостанция, работающая на отходах

waste-fed power station

ნარჩენებზე მომუსავე ელექტროსადგური

электростанция, работающая на отходах

wastewater from trade

ვაჭრობის ნარჩენი წყლები

вода, загрязненная в результате хозяйственной деятельности

water (geographic)

წყალი (გეოგრაფიული)

воды (геогр.)

water (substance)

წყალი (ნივთიერება)

вода (вещество)

water aeration

წყლის აერაცია

аэрация воды

water analysis

წყლის ანალიზი

анализ воды

water body

წყალსაცავი

водоем

water bottom

წყლის ფსკერი

дно водоема

water catchment protection

წყალშემკრებთა დაცვა

охрана водосборных бассейнов

water collection

წყლის შეგროვება

сбор воды

water conservation

წყლის კონსერვაცია

сохранение водных ресурсов

water consumption

წყლის მოხმარება

потребление воды

water corrosivity

წყლის კოროზია

водяная коррозия

water cost

წყლის ღირებულება

стоимость водоснабжения

water damage

წყლით დაზიანება

ущерб, нанесенный водной стихией

water demand

წყლის მოთხოვნილება

потребности в воде

water demineralisation

წყლის დემინერალიზაცია

деминерализация воды

water desalination

წყლის გამტკნარება

опреснение воды

water distribution system

წყლის გამანაწილებელი სისტემა

система водоснабжения

water endangering

წყლისადმი საფრთხე

угроза воде

water erosion

წყლით გამორეცხვა

водная эрозия

water extraction

წყლის ამოქაჩვა

водозабор

water flea

წყლის ქინქლა

водяная блоха

water for agricultural use

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყალი

вода для использования в сельском хозяйстве

water for consumption

მოსახმარი წყალი

израсходованная вода

water for industrial use

სამრეწველო მიზნების წყალი

вода для промышленного использования

water hardness

წყლის სიხისტე

жесткость воды

water hyacinth

წყლის ჰიაცინტი

водяной гиацинт

water infiltration into the ground

წყლის მიწაში გაჟონვა

просачивание воды в грунт

water level

წყლის დონე

уровень воды

water management

წყლის მართვა

управление водными ресурсами

water mill

წყლის წისქვილი

водяная мельница

water monitoring

წყლის მონიტორინგი

мониторинг воды

water pollutant

წყლის დამბინძურებელი

вещество, загрязняющее воду

water pollution

წყლის დაბინძურება

загрязнение воды

water pollution prevention

წყლის დაბინძურების თავიდან აცილება

предотвращение загрязнения воды

water power

წყლის ენერგია

энергия воды

water pricing

წყლის შეფასება

установление цен на воду

water protection

წყლის დაცვა

охрана вод

water protection area

წყლის დაცვის ზონა (მიწისქვეშა წყლების დაცვის ზონა)

охраняемый участок вокруг подземного источника воды

water protection directive

წყლის დაცვის დირექტივა

директива ЕС по вопросу охраны водных ресурсов

water protection legislation

წყლის დაცვის კანონმდებლობა

законодательство по вопросам охраны водных ресурсов

water pump

წყლის ტუმბო

водяной насос

water purification

წყლის გაწმენდა

очистка воды

water purification plant

წყლის გამწმენდი საწარმო

водоочистное производство

water quality

წყლის ხარისხი

качество воды

water quality directive

წყლის ხარისხის დირექტივა

директива ЕС по вопросу качества воды

water quality improvement

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება

улучшение качества воды

water quality management

წყლის ხარისხის მართვა

управление качеством воды

water quantity management

წყლის რაოდენობის მართვა

управление количеством воды

water regeneration

წყლის თვითგაწმენდა

регенерация воды

water regulatory authority

წყლის კანონმდებლობაზე უფლებამოსილება

полномочия на деятельность, связанную с управлением водным
хозяйством

water reservoir

წყალსაცავი

водоем

water resource

წყლის რესურსი

водный ресурс

water resources conservation

წყლის რესურსის კონსერვაცია

сохранение водных ресурсов

water resources development

წყლის რესურსის განვითარება

развитие водных ресурсов

water resources legislation

წყლის რესურსების კანონმდებლობა

законодательство в области водных ресурсов

water resources management

წყლის რესურსების მართვა

управление водными ресурсами

water reuse

წყლის ხელახალი გამოყენება

повторное использование воды

water salination

წყლის ამლაშება

засоление воды

water salinity

წყლის სიმლაშე

соленость воды

water saving

წყლის დაზოგვა

экономия воды

water science

მეცნიერება წყლის შესახებ

наука о воде

water seepage

წყლის გაჟონვა

просачивание воды

water statistics

წყლის სტატისტიკა

статистика водного хозяйства

water supply

წყალმომარაგება

водоснабжение

water table

დგომადი წყალი

уровень стояния грунтовых вод

water table protection

დგომადი წყლის დაცვა

охрана грунтовых вод

water taste

წყლის გემო

вкус воды

water transportation

წყლით გადაზიდვა

водный транспорт

water treatment

წყლის დამუშავება

водоподготовка

water utilisation

წყლის მოხმარება

водопользование

water weed cutting

წყლის სარეველების მოცილება

удаление водяных сорняков

water well

ჭა

колодец

watercourse

წყლის გეზი

водный путь

waterfall

ჩანჩქერი

водопад

waterfowl

წყლის ფრინველები

водоплавающие

waterlogged land

ნოტიო მიწა

заболоченная земля

watershed

წყალგამყოფი

водораздел

watershed management

წყალგამყოფის მართვა

управление водоразделом

waterside development

სანაპიროს განვითარება

развитие береговой зоны

waterway

წყლის გზა

водный путь

waterworks

წყლის სამუშაოები

водоочистное предприятие

wave energy

ტალღის ენერგია

энергия волны

weakly degradable substance

სუსტად დაშლადი ნივთიერება

вещество, имеющее слабовыраженную способность к разложению

weapon

იარაღი

оружие

weather

ამინდი

погода

weather condition

ამინდი მდგომარეობა

погодные условия

weather forecasting

ამინდის პროგნოზი

прогнозирование погоды

weather modification

ამინდის ცვლილება

изменение климата

weather monitoring

ამინდის მონიტორინგი

мониторинг погоды

weed

სარეველა

сорняк

weed control

სარეველების კონტროლი

контроль за сорняками

weight

წონა

вес

welding

შედუღება

сварка

well

ჭაბურღილი

скважина

West Africa

დასავლეთ აფრიკა

Западная Африка

Western Asia

დასავლეთ აზია

Западная Азия

Western Europe

დასავლეთ ევროპა

Западная Европа

wet process

სველი დამუშავება

мокрый процесс

wet scrubber

სველი სახეხი

мокрый скруббер

wet waste

სველი ნარჩენები (თხევადი ნარჩენები)

жидкие отходы

wetland

დატბორილი მიწა

переувлажненные земли

wetlands ecosystem

დატბორილი მიწის ეკოსისტემა

экосистема переувлажненных земель

whale

ვეშაპი

кит

whaling

ვეშაპჭერა (ვეშაპმრეწველობა)

китобойный промысел

whey

შრატი

сыворотка

wholesale trade

ბითუმად ვაჭრობა

оптовая торговля

wide area network

ფართო წვდომადობის ქსელი

сеть передачи данных

wild animal

გარეული ცხოველი

дикое животное

wild fauna

ველური ფაუნა

дикая фауна

wild plant

ველური მცენარე

дикорастущее растение

wildlife

ველური ბუნება

дикая природа

wildlife conservation

ველური ბუნების კონსერვაცია

сохранение дикой природы

wildlife habitat
wildlife population statistics

ველური ბუნების საცხოვრებელი ადგილები (სამკვიდროები)(ველური ბუნების
არეალი)
ველური ბუნების მცხოვრებთა სტატისტიკა (ველური ბუნების პოპულაციათა
სტატისტიკა)

места обитания диких животных
статистика популяций диких животных

wildlife protection

ველური ბუნების დაცვა

защита дикой природы

wildlife sanctuary

ველური ბუნების ნაკრძალი

заповедник дикой природы

willingness-to-pay

გადახდისადმი მზადყოფნა (გადახდაზე თანხმობა, გადახდისუნარიანობა)

готовность платить

willingness-to-pay analysis

გადახდისადმი მზადყოფნის ანალიზი (გადახდაზე თანხმობის ანალიზი,
გადახდისუნარიანობის ანალიზი)

анализ готовности платить

wind

ქარი

ветер

wind erosion

ქარისეული ეროზია (ქარისმიერი ეროზია)

ветряная эрозия

wind power

ქარის ენერგია

энергия ветра

wind power station

ქარის ელექტროსადგური

электростанция, использующая энергию ветра

windfall

ნალეწი

бурелом

windmill

ქარის წისქვილი

ветряная мельница

winter sports resort

ზამთრის კურორტი

лыжный курорт

woman

ქალი

женщина

woman's status

ქალის სტატუსი

статус женщины

wood

ტყე

лес

wood hauling

ხე-ტყის გადაზიდვა

транспортировка древесины

wood preservation

ხეების დაცვა

сохранение древесины

wood product

ხე-ტყის ნაწარმი

изделие из древесины

wood resource

ხე-ტყის რესურსი

wood waste

ხე-ტყის ნარჩენები

древесные отходы

woodland clearance

ტყის ჭრა

рубка леса

woodland ecosystem

ტყის ეკოსისტემა

экосистема редколесья

wool

მატყლი

шерсть

work accident

უბედური შემთხვევა (ავარია) წარმოებაში

авария на производстве

worked-out open cut

მიტოვებული ღია კარიერი

заброшенная шахта

working condition

სამუშაო პირობები

условия работы

working hours

სამუშაო საათები

часы работы

working population engaged in agriculture

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული შრომისუნარიანი მოსახლეობა

население, занятое в сельском хозяйстве

working the soil

მიწის დამუშავება

обработка почвы

workplace

სამუშაო ადგილი

рабочее место

world

მსოფლიო

мир

world heritage site

მსოფლიო მემკვიდრეობის ობიექტი

памятник мировой культуры

World Wide Web

მსოფლიო ქსელი

Всемирная сеть

wreck

გემის ჩონჩხი

остовы разрушенных судов

write-off

ჩამოწერა

списание (экон.)

wrongful act

არასწორი მოქმედება

неправильное действие

wrongful government act

არასწორი სახელმწიფო ქმედება

неправильное действие государства

