
ІНСТРУКЦІЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ GOOGLE ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

1. Увійдіть в обліковий запис вашої організації на порталі https://ukraine.techsoup.global/ та перейдіть 

у «Мій профіль». Якщо у вас немає облікового запису, будь ласка, створіть його та зачекайте на 

перевірку прийнятності вашої організації. 

 

 
 

2. У правому верхньому куті (під іконкою «Пошук») натисніть на значок із назвою вашої організації. 

 

 

3. Із випадаючого списку оберіть «Ключ доступу». 

https://ukraine.techsoup.global/


 

4. Ваш ключ доступу виглядатиме приблизно так: 

 

5.1. Якщо у вашого ключа доступу завершився термін дії, згенеруйте, будь ласка, новий, натиснувши 

на «Додати новий ключ доступ». 

 
 

5.2. Якщо не вдалося згенерувати новий ключ доступу, спробуйте, будь ласка, повторно, однак тепер 

додайте до вашого ім’я чи прізвища цифру. Наприклад, Taras Shevchenko1. Якщо у вас залишилися 

запитання щодо отримання ключа доступу, будь ласка, напишіть на techsoup@gurt.org.ua. 

6. Перейдіть на портал https://www.google.com/nonprofits/ та натисніть «Розпочати». 

7. Ознайомтеся з критеріями прийнятності Google ще раз та натисніть «Далі». 

mailto:techsoup@gurt.org.ua
https://www.google.com/nonprofits/


 

8. Оберіть країну, де зареєстрована ваша організація, та натисніть «Далі». 

 

9. Введіть ключ доступу, який ви отримали на порталі TechSoup, та натисніть «Далі». 



 

10. Перевірте назву організації і натисніть «Далі». 

 

11. Вкажіть телефон та сайт вашої організації. Телефон вказуйте повністю. Наприклад: +309311123023. 

Натисніть «Далі». 



 

12. Підтвердьте контактні дані вашої організації 



 

13. Підтвердьте, що ви є представником організації. 



 

14. Підвердьте адміністраторів облікового запису. За потреби можете додати адміністраторів 

облікового запису. 

 



15. Активуйте продукти. Ви можете активувати такі сервіси: G Suite for Nonprofits, Google Ad Grants, 

YouTube Nonprofit Program, Google Earth Outreach та Google Maps Platform. 

 
АКТИВАЦІЯ G SUITE 

 

1. Важливо: для отримання G Suite потрібен домен, який знаходиться у розпорядженні організації. 

 

2. Введіть та підтвердьте свій домен. Перевірка може тривати декілька днів. 



 

3. Заповніть дані про свою організацію: кількість працівників, номер телефону, вкажіть контактну 

інформацію. 

 
 



4. Створіть домен організації, якщо він у вас відсутній. Далі інструкція стосується ОГС, у яких вже є 

власний домен. 

 
 

5. Вкажіть доменне ім’я організації 

 

6. Підтвердьте ваш домен. 



 
 

7.Увійдіть в консоль адміністратора 

 
 

8. Вітаємо! Ви можете розпочинати налаштування облікового запису G Suite. Зверніть увагу, спочатку 

ваш обліковий запис буде в режимі «Trial». Впродовж 2 тижнів Google підвередить ваш домен та 

обліковий запис. 



 


