
 

 
 

ТАРИФИ 
 IT HUB COWORKING 

 

 
  

Найменування 

Студенти та 
працівники КЕІ КНЕУ Відвідувачі 

Перша година За кожну 
наступну 

Перша 
година 

За кожну 
наступну 

 

Вартість робочого місця, грн  18 14 34 22 
Вартість робочого місця, грн 

(з ноутбуком) 19 15 35 23 
Вартість робочого місця, грн 

(з ПК) 20 16 37 24 

White Zone (18 місць), грн  346 288 

Grey Zone (10 місць), грн  259 161 

Red Zone (11 місць), грн  330 234 

Blue Zone (8 місць), грн  191 133 

Meetting Room (8 місць), грн  150 150 

Event Holl (60 місць), грн  260 260 
* вартість наведена без урахування комісії банку (2% від суми + 2 грн.) 

 

 

60 550 
 

Wi-Fi 
CoworkingOffice Робочих місць Площа, м2 Coffee Time 

    
Радіомікрофони та 
мікшерський пульт Екран Проектор Друк, ч/б (10 арк.) 

    

Фотозйомка Гардеробна кімната Кондиціонування Фліпчарти 

 

 

м. Кривий Ріг 
пл. Визволення, 2 

Тел. + 38-097-309-41-92 E-mail: it_hab@kneu.dp.ua 
Графік роботи :        8-30  -  21-00                                  
                                

 
 



 

Загальні правила  

• Зайшовши до приміщення IT HUB Сoworking, відразу зверніться до адміністратора для 
реєстрації. 

• Ігри, перегляд фільмів, серіалів та телепередач заборонені. 
• Будь-які напої та їжу вживати тільки на території CoffeTime. 
• Адміністрація залишає за собою право відмовити у відвідуванні IT HUB coworking якщо: 

• ви порушуєте правила IT HUB coworking; 
• власними вчинками або діями завдаєте шкоди техніці чи приміщенню; 
• заважаєте  іншим відвідувачам. 

• У приміщені IT HUB Сoworking заборонено палити, вживати алкогольні напої, наркотичні та 
токсичні речовини. 

• Верхній одяг та рюкзаки необхідно залишати в гардеробній кімнаті. 
• Адміністрація IT HUB coworking не несе відповідальність за залишені без догляду речі. 

 Використання обладнання IT HUB coworking 

• Усі відвідувачі IT HUB Сoworking мають дотримуватися загальних правил використання 
електробезпеки. 

• Якщо ви не впевнені щодо вмикання/вимикання обладнання, краще зверніться до 
системного адміністратора. 

• Встановлення будь-якого програмного забезпечення на комп’ютери дозволено лише з 
погодження системного адміністратора. 

• Сканування є безкоштовним, але попередньо необхідно звернутися до системного 
адміністратора. 

• Друк та копіювання є безкоштовним (до 10 аркушів). Попередньо необхідно звернутися до 
системного адміністратора. 

• Обладнанням в зоні відпочинку можна користуватись з попереднього погодження 
адміністратора. 

• Якщо ви закінчили роботу, будь ласка, попередьте адміністратора про це. 
 

Я, ___________________________________________________________________, даю 
згоду на обробку персональних даних (ПІБ, дата народження, номер телефону, місце 
навчання/роботи, e-mail) 

Контактний телефон:  
 

                   
 
E-mail: 
 

                   
 
 
 
____________________       ________________ 
             (дата)          (підпис) 
 


