
Програма технологічної підтримки  

неприбуткових організацій України 

     

                                                    
 

 

Оновлений процес замовлення пільгового програмного забезпечення від Microsoft 

 

У зв'язку зі змінами в програмі пожертвування програмного забезпечення від Microsoft через TechSoup 

Україна, відбулися важливі зміни і в процесі замовлення продуктів за програмою Microsoft Donation.  

Для того, щоб мати можливість замовляти пільгове програмне забезпечення за програмою Microsoft Donation 

зараз або в майбутньому, вам необхідно не пізніше 15 березня 2022 року пройти процес реєстрації та 

авторизації на сайті Microsoft for Nonprofits, а також перевірку вашої організації корпорацією Microsoft. Для 

цього потрібно бути зареєстрованими на платформі ТехСуп Україна, увійти під своїм обліковим записом та 

здійснити наступні кроки.  

 
Крок 1 
У каталозі на платформі 
ТехСуп Україна оберіть 
продукт, що пропонується 
програмою Microsoft 
Donation, (процес наведено на 

прикладі  Visio Standard та не є 
закликом до придбання саме 
цього ПЗ). 

                    

 
  

Крок 2 
Натисніть «Get Offer» після 
чого відкриється нова 
вкладка «Підключіться до 
Microsoft for Nonprofits» 

 

 
  

  

ЯКЩО ВИ ЩЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА MICROSOFT FOR NONPROFIT 

https://www.gurt.org.ua/news/recent/73224/
https://ukraine.techsoup.global/product-catalog


Крок 3 
Якщо  організація ще не 
має облікового запису - 
потрібно зареєструватися 
на порталі Microsoft for 
Nonprofits або натисність 
кнопку «Перейдіть до 
Microsoft for Nonprofits» 

 
  

На платформі Microsoft for 
Nonprofits необхідно 
зареєструвати вашу 
організацію та зачекати 
підтвердження з боку 
Microsoft (до 7 днів).  
УВАГА! Запам’ятайте дані за 
якими ви реєструєтеся, адже 
саме ці дані вважатимуться 
глобальним адміністратором 
(власником) акаунту організації, 
що важливо для подальшого 
замовлення. 

 
  
Після отримання відповідного листа від Microsoft for Nonprofits треба повторити Крок 1, Крок 2, а Крок 3 проходити 
вже як для зареєстрованих організацій. Тепер ви вже маєте обліковий запис глобального адміністратора 
(власника) Вашого MS 365 для неприбуткових організацій. Зазвичай це або ваш IT-спеціаліст, або той, хто 
створював обліковий запис на платформі Microsoft for Nonprofits.  

  

ЯКЩО ВИ ВЖЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА MICROSOFT FOR NONPROFIT 

Крок 3 
Якщо ваша організація вже 
зареєстрована на порталі 
Microsoft for Nonprofits – 
прогортайте сторінку вниз, 
та введіть ваш домен 
*.onmicrosoft.com. 
Наприклад: 
gurt.onmicrosoft.com. Якщо 
хочете використати 
власний домен, то 
потрібно поставити 
відмітку навпроти «Я 
хотів би 
використовувати 
користувацький домен…» 
та введіть домен 
організації у відповідному 

  

 

https://nonprofit.microsoft.com/en-us/getting-started
https://nonprofit.microsoft.com/en-us/getting-started


полі. Наприклад: 
gurt.org.ua і натисніть 
«Використайте цей 
домен». 

 
Крок 4 
Після успішної перевірки 
домену ви побачите, що 
ваш акаунт Microsoft вже 
має відмітку «виконано». 
Далі натисніть кнопку 
«Відкрийте центр 
адміністрування Microsoft 
365». 

 

 
  

Крок 5 
Після входу в обліковий 
запис Ви побачите 
пропозицію прийняти 
умови угоди та 
авторизувати партнера. 
Якщо ви ознайомилися та 
погоджуєтеся з 
Клієнтською угодою 
Microsoft - поставте 
відмітку напроти «Так, я 
підтверджую..», потім 
натисніть вже на активну 
кнопку «Я дозволяю». 
Далі натисніть кнопку 
«Прийняти та 
авторизувати». 

  
  
Після успішного прийняття та авторизації Торговельного партнера, поверніться на попередню сторінку (Крок 
4), прогортайте її вниз та натисніть кнопку «Підтвердити домен та авторизацію».   
  
Вітаємо! Тепер ви можете перейти до каталогу і замовити необхідне ліцензійне програмне забезпечення. 
Замість кнопки «Get offer» вже буде доступна кнопка «Додати в кошик»:  
 

https://ukraine.techsoup.global/product-catalog


                   
Нагадуємо, що Процес реєстрації та авторизації на сайті Microsoft for Nonprofits, а також перевірку вашої 

організації корпорацією Microsoft потрібно пройти ОДНОРАЗОВО  до 15 березня 2022 року.  


