High quality, unique and contemporary design with design and
application team, which is professional and subject matter expert
in its field committed to creating custom made high quality
locations...

Сучасний, унікальний та високоякісний дизайн від
професійної команди розробників і виконавців, яка
спеціалізується у галузі cтворення якісних локацій, що
відповідають своєму призначенню.

As Oğuzata Mimarlık; we aim at bringing a different breath to
architecture and design, looking from a different perspective and
creating permanent locations that will leave their marks. Our basic
principle is to meet the requests of our customers by creating
quality yet affordable solutions.

Компанія Огузата Мімарлик прагне внести новий подих у галузь
архітектури і дизайну, застосовувати нові підходи та створювати
довговічні будівлі, які залишать свій слід. Нашим основним
принципом є виконання побажань наших клієнтів завдяки якісним,
але економічним рішенням.

Our Mission and Visions
Oğuzata İnşaat Mimarlık aims at bringing you the highest quality
service. With its hardworking team to create you environments, in
which you can live peacefully and happily throughout your life, it
closely follows the technological developments by going outside
the traditional construction methods in order to produce more
modern and contemporary housing units...

Місія та бачення
Огузата Мімарлик ставить собі за мету надавати вам найякісніші
послуги. Наша команда наполегливо працює над створенням
житлового середовища, у якому ви почували б себе затишно і
щасливо протягом життя, та уважно стежить за технологічними
розробками, щоб створювати сучасніше житло, відходячи від
традиційних стереотипних підходів у будівництві.
Наша компанія продовжує розширюватися, залучаючи до своїх
проектів свідомих працівників, а також дбає про збереження
довкілля. Також серед засадничих принципів нашої компанії повага до праці та цінностей бізнес-етики. Наша мета - рухатися
в майбутнє впевненими кроками, беручи участь проектах за
кордоном.

While our company continues with its expansion process by
making use of the conscious employees in its projects, it also plays
an important role in preserving environmental values. Respect
to labor and ethical values is one of the basic principles of our
company. Our aim is to walk into the future with right steps by
taking part in the abroad projects.
Quality Policy
Aiming at maintaining the dependable company image and
targeting at what is perceived as not achievable instead
of achievable our quality philosophy is to ensure customer
satisfaction by closely following developments of 21st century,
implementing all kinds of technological developments and
adopting a rational understanding for the solutions and a flexible
understanding for our works.

Наша політика щодо якості
Наша філософія якості полягає у тому, щоб зміцнювати імідж
надійної компанії, орієнтуватися не на досягнуті цілі, а на те,
що вважається недосяжним, уважно стежити за ходом подій
ХХІ століття та забезпечувати задоволення наших клієнтів,
застосовуючи різноманітні технологічні досягнення та пропонуючи
раціональність у рішеннях і гнучкість у роботі.
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OFFICE
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

OFFICIUM

ОФФІЦІУМ

60,000 m2
114 OFFICES
24 SHOPS
Completion period: 27 MONTHS
2013/2016

60.000 м2
114 ОФІСІВ
24 МАГАЗИНИ
Термін виконання : 27 МІСЯЦІВ
2013/2016

MALL
ТОРГІВ ЕЛ Ь Н ИЙ

METROPORT MALL

ТЦ МЕТРОПОРТ

90,000 m2
90,000 m2 Indoor Space
16,500 m2 Area for rent
Completion period: 18 MONTHS
2008

90.000 м2
90.000 м2 внутрішніх приміщень
16.500 м2 орендної площі
Термін виконання : 18 МІСЯЦІВ
2008

Ц ЕН Т Р

BRIDGE
М І С Т

ARTIK RAILWAY
BRIDGE
TURKMENISTAN

ЗАЛІЗНИЧНИЙ МІСТ
АРТИК,
ТУРКМЕНІСТАН

Project preparation and construction works
for the road bridge passing over the Artık
railroad. 2014 - 2017

Роботи з проектування та будівництва
автошляхового мосту, що проходить над
залізничною лінією Артик
2014-2017

BRIDGE
М І С Т

DAŞOĞUZ BRIDGE
TURKMENISTAN

МІСТ ДАШОГУЗ,
ТУРКМЕНІСТАН

Project preparation and construction works
for the road bridge passing over Friendship
River between the Ruhubelent - Köneürgenç
motorway. Contract Date: 2014 - 2015
Contract Amount: 41.796.981 USD

Роботи з проектування і будівництва
автомобільного мосту через річку дружби між
Рухубелентом та Кьонеургенчем.
Дата угоди : 2014-2015
Сума угоди : 41.796.981 доларів США

BRIDGE
М І С Т

MARY 87
TURKMENISTAN

МАРИ 87,
ТУРКМЕНІСТАН

Project preparation and construction works
for the road bridge no. 87 on the
Mary - Turkmenabad highway.
Contract Date: 2014-2015
Contract Amount: 57.743.942 USD

Роботи з проектування і будівництва
автомобільного мосту через річку дружби між
Рухубелентом та Кьонеургенчем.
Дата угоди : 2014-2015
Сума угоди : 41.796.981 доларів США

BRIDGE
М І С Т

MARY 89
TURKMENISTAN

МАРИ 89,
ТУРКМЕНІСТАН

Project preparation and construction works
for the road bridge no. 89 on the
Mary - Turkmenabad highway.
Contract Date: 2014-2015
Contract Amount: 57.034.736 USD

Роботи з проектування і будівництва мосту
номер 89 на шосе Мари – Туркменабат
Дата угоди : 2014-2015
Сума угоди : 57.034.736 доларів США

BRIDGE
М І С Т

MARY 88
TURKMENISTAN

МАРИ 88,
ТУРКМЕНІСТАН

Project preparation and construction works
for the road bridge no. 88 on the
Mary - Turkmenabad highway.
Contract Date: 2014-2015

Роботи з проектування і будівництва мосту
номер 88 на шосе Мари – Туркменабат
Дата угоди : 2014-2015

PUBLIC BUILDINGS
ГРОМА ДСЬКІ БУДІВЛІ

MUNICIPALITY BUILDING
TURKMENISTAN
Construction Works for the Balkanabat
Municipality Building.
Project Date: 2010
Project Amount: 12.340.000 USD

БУДІВЛЯ МУНІЦИПАЛІТЕТУ,
ТУРКМЕНІСТАН
Будівництво будівлі муніципалітету Балканабат
Дата проекту : 2020
Вартість проекту : 12.340.000 доларів США

PUBLIC BUILDINGS
ГРОМА ДСЬКІ БУДІВЛІ

BEREKET SCHOOL BUILDING
TURKMENISTAN
Construction of Bereket School with a capacity of 340 students.
Project Date: 2010

БУДІВЛЯ ШКОЛИ В БЕРЕКЕТІ,
ТУРКМЕНІСТАН
Будівництво школи на 340 учнів в Берекеті
Дата проекту : 2010

PUBLIC BUILDINGS
ГРОМА ДСЬКІ БУДІВЛІ

HOSPITAL - TURKMENISTAN ЛІКАРНЯ – ТУРКМЕНІСТАН
Construction of hospital building with a capacity
of 500 beds, pool building, conference hall, Spa
building with a capacity of 130 beds, VIP building
and transformer building within the scope of reconstruction of Balkanabat - Mollagara treatment
and recreation center building and facility.
Project Date: 2011 - 2012
Project Amount: 78.000.000 USD

Будівництво лікарняного корпусу на 500 ліжок,
будівлі басейну, конференц-залу, будівлі
спа-процедур на 130 ліжок, ВІП-будівлі,
трансформаторної станції в рамках реконструкції
будівель та об’єктів лікувально-санаторного
комплексу Моллакара – Балканабат.
Дата проекту : 2011-2012
Вартість проекту : 78.000.000 доларів США

HOUSING
Ж И Т Л О

1923 ANKARA

1923 АНКАРА

93.000 m2
240 FLATS
56 SHOPS
2020/2022

93.000 м2
240 КВАРТИР
56 МАГАЗИНІВ
2020/2022

HOUSING
Ж И Т Л О

EVRENPARK ANKARA

ЕВРЕНПАРК АНКАРА

28.000 m2
96 FLATS
2016/2018

28.000 м2
96 КВАРТИР
2016/2018

INSTRUMENTS
ДОКУМЕНТИ

WORK EXPERIENCE
Д О С В І Д Р О Б О Т И

Officium Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı
5314. Cadde Kat: 10 No: 4/114 Beytepe ANKARA
T : 0312 225 14 35 - 36 F : 0312 225 14 37
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