
"Zərdabi Residence" yaşayış kompleksi – dəniz sahilindən altı kilometr aralıda yerləşən 
yüksək mərtəbəli evlərdə geniş mənzillərdir.

Yerləşməsi
Zərdabi Residence yaşayış kompleksi Yasamal rayonu Zərdabi küçəsi 3166 ünvanında, 
Yasamal parkından bir kilometr yarım və Qanlı göldən 3 km məsafədə yerləşir. Yol boyunca 
7 kilometr məsafədə-Dəniz Vağzalı və 5 kilometr məsafədə isə meriya yerləşir. Bu, bütün 
zəruri infrastrukturu və əla təşkil edilmiş nəqliyyat əlaqələri olan həyat üçün ən rahat 
rayonlardan biridir.

Yeni tikilinin ətrafı
Zərdabi Residence-in yaninda bir neçə prestijli kafe, biznes mərkəzi, avtosalonlar 
mövcuddur. Yaxınlıqda poçt şöbəsi, müxtəlif bankların bir neçə şöbəsi, apteklər, gecə-
gündüz mağazalar və şəbəkə supermarketləri, pizzeriyalar və Fast Food müəssisələri, dəbli 
restoranlar və suşi-barlar fəaliyyət göstərir. Baku Mall ticarət mərkəzinə qədər yeddi 
dəqiqədən çox olmayan piyada yolu məsafəsidir, Retro Cinema Club kinoteatrına isə on 
beş dəqiqəyə çatmaq olar.

Piyada yolu məsafəsində, M. A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi kimi bir çox 
müalicə müəssisələri, Eksperimental xəstəxana, Milli Onkologiya Mərkəzi və "Hat tibb" 
klinikaları var. 1000 m-də Respublika Müalicə Diaqnostika Mərkəzi, Respublika Onkologiya 
Mərkəzi və Akademik Mir-Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası yerləşir.

600 metrdə 13, 167 nömrəli ümumtəhsil məktəbləri və uşaq bağçası yerləşir. Bundan əlavə, 
bir kilometr yarım uzaqlıqda 52 və 286 saylı məktəblər, 98 saylı uşaq bağçası, 2 saylı Tibb 
Kolleci, həmçinin Ə. Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu var. .

Nəqliyyat imkanı
Zərdabi Residence yeni kompleksinin yaxınlığında 5-10 dəqiqə intervalı ilə fəaliyyət 
göstərən 29, 194 və 205 nömrəli avtobus marşrutları keçir. Yaxın avtobus dayanacağına 2-
3 dəqiqəyə çatmaq olar.

Metronun "20 Yanvar" stansiyasına cəmi 1 kilometrdir, daha bir "İnşaatçılar" stansiyasına 
isə on beş dəqiqəyə çatmaq olar. "Bakı-sərnişin" dəmiryolu vağzalı yeddi kilometr məsafədə 
yerləşir. Yeni binadan Heydər əliyev Beynəlxalq Hava limanına yarım saat ərzində çatmaq 
olar.

Kompleksin memarlığı və parametrləri
 "Zərdabi Residence" yaşayış kompleksi- tikinti texnologiyalarının imkanlarını və rahat 
erqonomik mənzil ehtiyaclarını nəzərə alarınaraq layihələndirilmiş üç on səkkiz mərtəbəli 
evlərdən ibarətdir.

Binalar yüksək keyfiyyətli ekoloji cəhətdən təhlükəsiz materiallardan tikilir ki, bu da qabaqcıl 
texnologiyaların tətbiqi ilə birlikdə mənzillərin konstruksiyasının zəruri seysmik davamlılığını 
və enerji effektliyini təmin edir. Evlərin yumşaq rulon hidroizolyasiya ilə örtülü monolit dəmir-
beton karkası və düz dam örtüyü var. Dəmir-betondan olan xarici divarların izolyasiyası 
effektiv uzunmüddətli istilik izolyatoru ilə həyata keçirilir. Zərdabi Residence-in fasadı ağ və 
qəhvəyi rənglərlə boyanır.

Yeni kompleksin təchizatına daxildir:

 generator ilə təcili elektrik təchizatı sistemləri;
 hər korpusda bir yük və iki sərnişin lifti;
 zəruri mühəndis kommunikasiyaları;
 fərdi istilik sistemi;



Blokların girişlərində domofonlar və izolyasiyalı qapılar quraşdırılıb. İstilik istisna olmaqla, 
bütün mühəndis sistemləri mərkəzi şəhər şəbəkələrinə qoşulmuşdur. Evlərə qaz çəkilib.

Ərazinin abadlaşdırılması
Zərdabi Residence yaşyış kompleksinin ərazisində asfalt avtomobil və səkilərlə örtülü 
piyada yolları şəbəkəsi yaradılmışdır. Gecə vaxtı ərazi fənərlərlə işıqlandırılır. Həyətdə 
müxtəlif yaşlı uşaqlar üçün böyük bir oyun zonası yaradılacaq. Burada, həmçinin kiçik 
memarlıq formaları olan istirahət zonası və müasir idman meydançası da qurulur.

Evlərin yanında avtomobil nəqliyyatının müvəqqəti dayanacağı üçün yerlər yaradılır, iki 
mərtəbəli yeraltı parkinq tikilir.

Yaşayış kompleksində mühafizə xidməti fəaliyyət göstərir, mərkəzləşdirilmiş videomüşahidə 
sisteminin kameraları quraşdırılıb. Zərdabi Residence layihəsi üzrə həyətyanı ərazinin 
yaşıllaşdırılması nəzərdə tutulur-ağaclar və dekorativ kollar əkilir, qazonlar salınır.

Yaşayış fondu haqqında
"Zərdabi Residence" yaşayış kompleksində nağd ödəmə ilə mənzil almaq olar. Bundan 
başqa 30% ilkin ödəniş şərti ilə üç il müddətinə faizsiz kredit rəsmiləşdirmək mümkündür. 
Kreditin verilməsi şərtləri haqqında daha ətraflı məlumatı satış şöbəsinin məsləhətçi-
menecerlərindən əldə etmək olar.

Mənzillər ən kiçik detallara qədər düşünülmüş iki, üç və dördotaqlı erqonomik 
planlaşdırmada 3,3 metr hündürlüyündə tavanla həyata keçirilir. Kompleksdə 60 
kvadratmetrdən 175 kvadratmetrə qədər olan, qiyməti tamamlama işləri daxil olmayan 
mənzillər təqdim olunur. Mənzillər yüksəksürətli internetə, peyk TV və domofona qoşulması 
mövcuddur.

Mənzillərdə enerjiyə qənaət edən profildən hazırlanmış və iki kameralı şüşəpaketlə 
şüşələnmiş pəncərələr quraşdırılır.

Tikinti şirkəti haqqında
Tikinti işlərini "Sevinc - MMS" şirkəti aparır. Təşkilat respublikanın paytaxtında çoxmənzilli 
evlərin tikintisi ilə məşğul olur.


