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Інструкція щодо створення VPN-підключення за технологією L2TP на ОС Windows XP

Файл необхідно зберегти під ім’ям l2tp-disable-ipsec з розширенням reg (l2tp-
disable-ipsec. reg). Потім необхідно запустити файл і натиснути клавішу «Виконати». 
Якщо виникне запит на підтвердження, необхідно погодитися. Після завершення 
оновлення реєстру необхідно перезавантажити ПК.

  Операційна система Windows XP за замовчуванням не має підключення за  L2TP без 
 Ip Sec. Тому до створення VPN-підключення необхідно внести зміни в реєстр. Для цього  
 необхідно створити файл «Блокнот», у який необхідно внести наступну інформацію:

  1. 

  2. 1.   Пуск/Панель управления/Сетевые подключения
2.   У «Сетевых подключениях» необхідно обрати «Мастер новых подключений» 
      і натискаємо «Далее».
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  3. 

  4. 

3. Обираємо другий пункт «Подключить к сети на рабочем месте» і натискаємо «Далее».
4. Обираємо другий пункт «Подключение к виртуальной частной сети» і натискаємо «Далее».

5. У полі «Организация» вказуємо назву (вона ж буде відображатися як назва з’єднання) 
     і натискаємо «Далее». 
6. У полі «Имя компьютера или IP-адрес» вказуємо ім’я VPN-сервера – tp.kyivstar.ua
     і натискаємо «Далее».
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  5. 

  6. 

7. Обираємо «Только для меня» і натискаємо «Далее». Цей запит може і не виникати!
8. Встановлюємо галочку у полі «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» і       
     натискаємо «Готово».

9.    У вікні, що вікдрилося, не вводячи логін і пароль для підключення, натискаємо    
       «Свойства».
10. Обираємо закладку «Безопасность», позначаємо «Дополнительные (выборочные   
       параметры)» і натискаємо клавішу «Параметры».
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Подключение: Kyivstar L2TP

Kyivstar L2TP Свойства
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  7. 

  8. 

11. У «Шифровании данных» обираємо «Необязательное (подключаться даже без  
       шифрования)», ставимо галочку тільки біля «Протокол проверки пароля (CHAP)».
12. У вікні, що відкрилося, натискаємо «Да».

13. Обираємо закладку «Сеть», тип VPN необхідно обрати L2TP. У полі «Компоненты,         
       используемые этим подключением» знімаємо всі галочки, крім «Протокол    
       Интернета (TCP/IP)» і «Планировщик пакетов QoS». Отримання IP I DNS має відбутися  
       автоматично. Натискаємо «Ок».
14. Вказуємо ім’я користувача і пароль, які були надані Вам при підключенні. Ім’я   
       користувача має бути введено у форматі: XXXXXXXXXX де XXXXXXXXXX– номер Вашого  
       договору. Якщо Ви хочете, щоб наступного разу система не запитувала у Вас пароль,   
       поставте галочку в пункті «Сохранить имя пользователя и пароль». Натискаємо 
     «Подключение», щоб підключитися до Інтернету.
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