






Bakı Ağ Şәhәr şәhәrsalma layihәsi Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Әliyevin Sәrәncamı ilә tәsdiq 

edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illәr üçün 

Kompleks Tәdbirlәr planı” çәrçivәsindә hәyata keçirilir. Bakı Ağ Şәhәr haqlı olaraq şәhәrsalma sahәsindә dün-

yanın әn görkәmli layihәlәrindәn biri hesab olunur. Bu şәhәr kompleksi nәinki müasir vә rahat binaları ilә, 

hәmçinin öz sәmәrәliliyi ilә gözәl tәsir bağışlayır. Layihә hәm mühәndis-tikinti, hәm dә estetik nöqteyi-nәzәr-

dәn heyranlıq doğurur. Burada yaşamaq vә işlәmәk arzusu doğuran cәlbedici mühit vә infrastrukturun yara-

dılması üçün binaların vә komplekslәrin, sosial obyektlәrin, park vә yaşıl zonaların hamısının yeri mükәmmәl 

planlaşdırılmışdır.



Градостроительный проект Bakı Ağ Şәhәr осуществляется в рамках Указа Президента Азербайджан-
ской Республики Ильхама Алиева об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению 
экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010 годах». Bakı Ağ Şәhәr по праву счи-
тается одним из выдающихся проектов мирового градостроительства, отмеченным международны-
ми наградами. Этот городской комплекс впечатляет не только современными и удобными зданиями, 
но и своей рациональностью. Проект вызывает восхищение как с инженерно-строительной, так и с 
эстетической точки зрения. Здесь тщательно спланировано все: расположение зданий и комплексов, 
социальных объектов, парков и зеленых зон для создания привлекательной среды и инфраструктуры, 
вызывающей желание жить и работать в этом месте.









Bakının tarixi mərkəzindən 4 km məsafədə və Bakı Ağ Şəhərdəki Mərkəzi Biznes 
Rayonu ilə qonşuluqda, dəniz səviyyəsindən 25m artıq hündürlükdə Babək rayonu 
yerləşmişdir. Bu, şəhər mərkəzində olan və fransız üslubunda işlənmiş yaşayış kvar-
tallardan ibarət yaşamaq üçün ideal olan bir sakit rayondur. Binalarının hündürlüyü 
orta və tikili sıxlığı aşağı olan bu rayonun yaxınlığında, Babək prospektində, yeni 
metro stansiyası planlaşdırılıb. Versal Palace yaşayış kompleksinin Mərkəzi Park 
küçəsində münasib yerləşməsi Babək və Nobel prospektlərinə rahat keçidi təmin 
edəcək və eynilə həm şəhərin tarixi mərkəzinə, həm də Heydər Əliyev beynəlxalq 
hava limanına getməyi asanlaşdıracaqdır. Qonşuluqda layihələndirilmiş orta mək-
təblər, parklar, müasir biznes və ticarət mərkəzləri Versal Palace yaşayış kompleksi-
ni yaşamaq üçün ən rahat və cəlbedici yerlərdən birinə çevirir.

В 4-х километрах от исторического центра Баку, по соседству с Центральным 
Деловым Районом Bakı Ağ Şəhər, на возвышенности более 25м от уровня моря, 
расположился район Бабек – спокойный, зеленый район в центре города 
с жилыми кварталами, выполненными во французском стиле, идеально 
подходящий для жилья. Район со зданиями средней высотности и низкой 
плотностью застройки находится недалеко от планируемой новой станции 
метро на проспекте Бабека. Удобное расположение жилого комплекса Versal 
Palace по улице Mərkəzi Park обеспечивает легкий доступ на проспекты Бабека и 
Нобеля, по которым легко добраться как до исторического центра города, так и 
до международного аэропорта Гейдар Алиев. Спроектированные по соседству 
средние школы, парки, современные бизнес и торговые центры делают жилой 
комплекс Versal Palace одним из самых удобных и привлекательных мест для 
проживания.

Yerləşmə
Расположение 



Bakı Ağ Şəhər Ofis Binası Mərkəzi Biznes Rayonu

Şərq-Qərb Ofis Binaları

Fransız Məktəbi Fəvvarələr Meydanı



Bakı Ağ Şəhər Oteli Baku Park

Baku City Mall

Versal Palace yaşayış 
kompleksinin gəzinti 
məsafəsində yerləşən 
ictimai binalar

Знаковые здания, 
распологающиеся  
в пешеходной близости 
от жилого комплекса 
Versal Palace





Fransız üslublu bu eleqant 7 mərtəbəli bina ATKİNS şirkəti 
tərəfindən yerli mütəxəssislərlə birlikdə xüsusi olaraq Bakı Ağ 
Şəhər üçün layihələndirilmişdir.

Fasadın və damın üzlənməsi üçün materialın seçilməsi Baş 
Plana uyğun olaraq memarlıq tələbləri və texniki şərtlər ilə 
tənzimlənir. 

Versal Palace yaşayış kompleksində mənzillərin iki tərəfə 
çıxışlı işlənməsi keyfiyyətli mənzillərə olan müasir tələblərə 
uyğundur - bunlar böyük xollar, geniş mətbəxlər, işıqlı qonaq 
otaqları, rahat yataq və vanna otaqlarıdır.

Элегантное 7-ми этажное здание во французском стиле 
разработано компанией ATKINS совместно с местными 
специалистами специально для проекта Bakı Ağ Şəhər. 

Выбор материала для отделки фасада и кровли крыши ре-
гламентируется архитектурными требованиями и техни-
ческими условиями в соответствии с генеральным планом. 

Сквозная планировка квартир в жилом комплексе Versal 
Palace соответствует современным требованиям к качествен-
ному жилью - это и большие холлы, просторные кухни, 
светлые гостиные, комфортные спальни и ванные комнаты.

Versal Palace 
 yaşayış kompleksi

Жилой комплекс Versal Palace



118 mənzilli 7 mərtəbəli yaşayış kompleksi

- Fransız üslubunda fasad

- Kompleksin 1 Ha sahəsinin 60%-i abadlaşdırılma üçün 

ayrılıb

- Geniş uşaq meydançası

- 151 avtomaşınlıq yeraltı parkinq, 31 avtomaşınlıq qonaqlar 

üçün yerüstü parkinq

- Yeraltı parkinqdə avtomaşınlar üçün yuyucu

- Sakinlərin və qonaqların sürücüləri üçün gözləmə otağı

- Yeraltı parkinqdən liftə çıxış

- Hər blokda bir ədəd 1 tonluq rahat liftlər

- Mərmər ilə üzlənmiş pilləkənlər və pilləkən meydançaları

- Daş divarlar və fasadın aqlay ilə üzlənməsi

- İki tərəfli çıxışı olan, rahat planlaşdırılmış mənzillər

- Tavanın hündürlüyü 3,3 m

- 24 saat su təchizatı və su çəni

- Mərkəzi elektrik təchizatı və generator

- Qazlaşdırma və fərdi kombi

- Rəqəmsal TV, internet və telefon sistemləri

- Yanğın təhlükəsizliyi sistemi

- 24 saat mühafizə və müşahidə kameraları

- Həyətə baxan eyvanlarda divar şkafları

- Mərtəbələrdə kondisionerlərin xarici bölmələri və kombi 

üçün ventilyasiya olunan xüsusi servis eyvanları
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Versal Palace yaşayış kompleksinin perspektiv görüntüsü 

Перспективный вид жилого комплекса Versal Palace



7-ми этажный жилой комплекс  
на 118 квартир

- Фасад здания во французском стиле
- Под благоустройство отведено 60% от 1 ГА территории
- Просторная детская площадка 
- Подземная парковка на 151, наземная на 31 автомобиль
- Мойка для автомобилей на подземной парковке
- Комната ожидания для водителей жильцов и гостей 

комплекса
- Доступ к лифту из подземной парковки
- Комфортные лифты грузоподъемностью 1 тонна
- Лестницы и лестничные площадки отделанные мрамором
- Каменные стены и облицовка фасада аглаем
- Удобно спланированные сквозные квартиры с видом на 

море или город
- Высота потолков 3,3 м
- Круглосуточное водоснабжение и резервуар
- Центральное электроснабжение и генератор
- Газоснабжение для индивидуального отопления
- Цифровое ТВ, интернет и телефонные системы
- Система противопожарной безопасности
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
- Встроенные шкафы на балконах, выходящих  

во двор
- Вентилируемые сервисные балконы на этажах для внешних 

отсеков кондиционеров и отопительных систем
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Versal Palace yaşayış kompleksinin daxili həyəti 

Внутренний двор жилого комплекса Versal Palace





Mənzillərin və ticarət 
obyektlərinin planları

Планировки квартир  
и торговых пространств



Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC

1-Cİ BLOK  
1-ЫЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

4-otaqlı / 4х-комнатная
Ümumi / Всего = 183m2

Eyvan / Балкон = 17m2

Cəmi / Итого = 200m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 127m2

Eyvan / Балкон = 10m2

Cəmi / Итого = 137m2



2-Cİ BLOK  
2-ОЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 127m2

Eyvan / Балкон = 12m2

Cəmi / Итого = 139m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 126m2

Eyvan / Балкон = 9m2

Cəmi / Итого = 135m2

Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC



Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC

3-CÜ BLOK  
3-ИЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 125m2

Eyvan / Балкон = 13m2

Cəmi / Итого = 138m2

2-otaqlı / 2х-комнатная
Ümumi / Всего = 85m2

Eyvan / Балкон = 8m2

Cəmi / Итого = 93m2



4-CÜ BLOK  
4-ЫЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 118m2

Eyvan / Балкон = 9m2

Cəmi / Итого = 127m2

5-otaqlı / 5ти-комнатная
Ümumi / Всего = 252m2

Eyvan / Балкон = 14m2

Cəmi / Итого = 266m2

Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC



Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC

5-Cİ BLOK  
5-ЫЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

5-otaqlı / 5ти-комнатная
Ümumi / Всего = 188m2

Eyvan / Балкон = 14m2

Cəmi / Итого = 202m2

5-otaqlı / 5ти-комнатная
Ümumi / Всего = 187m2

Eyvan / Балкон = 17m2

Cəmi / Итого = 204m2



6-CI BLOK  
6-ОЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

4-otaqlı / 4х-комнатная
Ümumi / Всего = 195m2

Eyvan / Балкон = 18m2

Cəmi / Итого = 213m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 118m2

Eyvan / Балкон = 14m2

Cəmi / Итого = 132m2

Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC



Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC

7-Cİ BLOK  
7-ОЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

4-otaqlı / 4х-комнатная
Ümumi / Всего = 151m2

Eyvan / Балкон = 8m2

Cəmi / Итого = 159m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 126m2

Eyvan / Балкон = 13m2

Cəmi / Итого = 139m2



8-Cİ BLOK  
8-ОЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

2-otaqlı / 2х-комнатная
Ümumi / Всего = 85m2

Eyvan / Балкон = 8m2

Cəmi / Итого = 93m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 125m2

Eyvan / Балкон = 13m2

Cəmi / Итого = 138m2

Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC



Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC

9-CU BLOK  
9-ЫЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

4-otaqlı / 4х-комнатная
Ümumi / Всего = 202m2

Eyvan / Балкон = 17m2

Cəmi / Итого = 219m2

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 123m2

Eyvan / Балкон = 9m2

Cəmi / Итого = 132m2



10-CU BLOK  
10-ЫЙ БЛОК

Mərtəbənin Planı / План Этажа

3-otaqlı / 3х-комнатная
Ümumi / Всего = 127m2

Eyvan / Балкон = 9m2

Cəmi / Итого = 136m2

2-otaqlı / 2х-комнатная
Ümumi / Всего = 86m2

Eyvan / Балкон = 9m2

Cəmi / Итого = 95m2

Eskiz Layihəsi:

İşçı layihə: “KONSTRUKTOR” MMC



YERALTI DAYANACAQ – 1-Cİ MƏRTƏBƏ
ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА – 1-Й ЭТАЖ



YERALTI DAYANACAQ – 2-Cİ MƏRTƏBƏ
ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА – 2-Й ЭТАЖ



QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏLƏRİ
ТОРГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Birinci mərtəbədə yola baxan geniş vitrajlı və tavanların hün-
dürlüyü 6 metrə qədər olan 22 ədəd geniş ticarət obyektləri 
layihələndirilib. İstismarın rahatlığı üçün hər bir obyektdə 
iqlim-nəzarət sistemlərinin quraşdırılmasına servis otağı ay-
rılmışdır.

На первом этаже спроектированы 22 торговых объекта с про-
сторными витражами на проезжую часть и высотой потол-
ков до 6 метров. Для удобства в эксплуатации, у каждого объ-
екта имеется сервисное помещение для установки системы 
климат-контроля.





Bakı Ağ Şəhər layihəsinin cənubdan  
perspektiv görüntüsü

Перспективный вид проекта  
Bakı Ağ Şəhər с юга





Bakı Ağ Şəhər, Yaşıl Ada rayonu  
1-ci Yaşıl Ada küç.

 
+99450 247 20 20
+99450 376 72 22

 
www.versalpalace.az
info@versalpalace.az


