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Призначення сервісу 

SFTP-сховище – це дисковий простір в хмарному дата-центрі GigaCloud, доступ до якого 

організовано з використанням захищеного протоколу SFTP (SSH File Transfer Protocol). Ви 

можете працювати зі сховищем дистанційно, як із своїм «хмарним диском»: 

▪ використовувати його як мережеву версію диску («адмінської флешки» для зберігання 

дистрибутивів ОС, драйверів, інсталяторів програм); 

▪ створити файлообмінник для відправки та завантаження файлів за допомогою 

файлових менеджерів; 

▪ організувати «ручний бекап» для самостійного збереження через захищене з’єднання 

резервних копій ваших даних. 

Підключення послуги 

Послуга оренди SFTP-сховища замовляється у режимі самообслуговування, через Клієнтський 

портал абонента my.gigacloud.ua. 

Для отримання послуги, вам необхідно користуватися логіном та паролем наявного 

облікового запису (або зареєструватися на порталі, для нових Клієнтів). 

Процедуру реєстрації нового Клієнта ви можете виконати власноруч, користуючись 

інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом. 

 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/
https://my.gigacloud.ua/index.php?/signup/
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Натиснувши екранну кнопку «Замовити», оберіть розділ «Cloud Services»:  

Серед хмарних сервісів оберіть послугу SFTP Storage: 

В розділі меню «Зміна розрахункового періоду» оберіть зручний для вас розрахунковий 

період: щомісячно, 3 місяці, 6 місяців або 1 рік. 

Зверніть увагу! Якщо ви обираєте термін 6 або 12 місяців, послуга буде тарифікуватися 

зі знижкою. 

Визначте потрібний обсяг сховища (мінімально доступне замовлення – 100 Гбайт). У разі 

необхідності, обсяг сховища можна буде змінити пізніше, в панелі керування послугою. 

Перегляньте суму замовлення, оберіть зручний для вас спосіб оплати, ознайомтесь з 

умовами використання та натисніть екранну кнопку «Замовити». 
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Отримайте підтвердження з номером замовлення (екранне та на вашу e-mail адресу), ваше 

сховище буде готове до роботи протягом декількох хвилин. 

Керування сховищем 

Для керування сховищем, оберіть розділ меню «Сервіси» у панелі Клієнтського порталу. У 

контрольній панелі будуть відображені всі замовлені вами SFTP-диски. 
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В розділі «Інформація про сервіс» контрольної панелі сховища ви можете керувати його 

розміром та перевірити використаний обсяг дискового простору: 

Для зміни обсягу, натисніть на екранне посилання «Модернізувати». 

На наступній сторінці відкоригуйте замовлений обсяг сховища, відповідно до ваших потреб: 
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Дані для авторизації 

Для доступу до сховища використовуються автоматично згенеровані авторизаційні дані. Вони 

доступні у вкладці «Деталі входу»: 

Використовуйте їх для налаштування ПЗ FTP-клієнта, наприклад, FileZilla або WinSCP: 

Зверніть увагу, що номер порту 7512 для з’єднання за протоколом SFTP – відрізняється 

від загальноприйнятого значення 22, типового для багатьох FTP-клієнтів. 


