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для Windows XP
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Налаштування параметрів
мережевкарти 

1  

internet.beeline.ua

2

Для цього:
Увійдіть до меню налаштувань мережевого з’єднання: Пуск -> 
Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> 
Подключение по локальной сети..

У меню налаштувань оберіть TCP/IP.Натисніть «Свойства».
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3 Перевірте у вкладцi «IP-адрес» правильність налаштування
параметрів. Натисніть «Ок».  
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Створення нового підключення
Для цього:
Перейдіть до Пуск-> Настройка-> Панель управления ->
Сетевые подключения.
Оберіть пункт «Создание нового подключения».



5

2  

internet.beeline.ua

3

Натисніть «Далее».

У наступному вікні оберіть «Подключить к сети 
на рабочем месте». Натисніть «Далее».
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Оберіть «Подключение к виртуальной частной сети».
Натисніть «Далее».

5 Введіть у вікно ім’я з’єднання «Home Internet Beeline».
Натисніть «Далее».

Home Internet Beeline
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7 У текстовому полі введіть VPN-сервера: vpn.beeline.ua
Натисніть «Далее».

У вікні «Публичная сеть» оберіть «Не набирать 
номер для предварительного подключения».
Натисніть «Далее».

vpn.beeline.ua
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Якщо ви хочете щоб створене з’єднання було доступне тільки вам,
натисніть «Только для меня». Якщо ж хочете зробити з’єднання
доступним для всіх користувачів комп’ютера оберіть
«Для всех пользователей». Натисніть «Далее».

Для зручності використання додайте іконку з’єднання
на робочий стіл. Натисніть «Готово».

Home Internet Beeline
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Для цього:
1 Увійдіть до вікна «Подключение Home Internet Beeline»:
Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения ->
«Home Internet Beeline». Оберіть «Свойства».

Перевірте у вкладці «Общие» правильність
IP адреси vpn.beeline.ua

Налаштування параметрiв підключення

vpn.beeline.ua

Home Internet Beeline Свойства

Home Internet Beeline
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4 На сторінці «Дополнительные параметры безопасности»
перевірте правильність налаштування параметрів.

У вкладці «Безопасность» вкажіть параметр
«Дополнительно». Натисніть «Параметры».

Home Internet Beeline Свойства
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6 У вкладці «Сеть» перевірте тип VPN – «Автоматически» або PPTP
та вибір TCP/IP протокола (повинна бути встановлена галочка).
Натисніть «Свойства».

У новому вікні Ви побачите запитання щодо згоди 
використаннявказаних параметрів.
Натисніть «Да»

Home Internet Beeline Свойства
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У вікні «Internet Protocol (TCP/IP) Properties» перевірте
налаштування параметрів на автоматичний прийом. 
Натисніть «OK».

8 Перевірку основних параметрів завершено. Натисніть «OK».

Home Internet Beeline Свойства
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Виберіть іконку «Home Internet Beeline» на робочому столі 
Вашого ПК або відкрийте сторінку «Connect: Home Internet 
Beeline» з основного меню: Пуск -> Настройка -> 
Сетевые подключения -> Home Internet Beeline.

2 У вікні, що з’явиться, введіть ім’я користувача та пароль, які 
були надані Вам при підключенні. Ім’я користувача має бути 
введено у форматі: ХХХХХХХХХХ@internet.beeline.ua, 
ХХХХХХХХХХ – номер Вашого договору. Якщо Ви хочете, 
щоб наступного разу система не запитувала у Вас пароль, 
при підключення поставте «галочку» у пункті «Сохранить 
имя пользователя и пароль».

Як увійти до Інтернет

Home Internet Beeline

Home Internet Beeline

Home Internet 
Beeline
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Можливі помилки при налаштуванні підключення до Iнтернету

№ помилки

619 
678 
800

691

735

742

769

евірно налаштоване
підключення до Інтернет, 
або сервер авторизації
не відповідає

Логін та/чи пароль 
не розпiзнаються 
сервером. Зроблено 
помилку при введенні 
логіну та/чи пароля.   

Запитуваній адресі 
відмовлено сервером.

Комп’ютер не підтримує 
протокол шифрування.

Невірна IP-адреса 
призначення.

Перевірте налаштування 
комп’ютера відповідно до 
інструкції з налаштування 
доступу до Iнтернету.

Перевірте використання великих 
та малих літер. Ваш логін містить 
лише малі літери.
Також перевірте використання 
схожих символів, таких як 
«0» (нуль) та «О» (літера), «С» 
латинське та кириличне. 
В написанні логіну та пароля 
кирилиця не використовується.
Перевірте стан перемикача мови 
на клавіатурі RU/EN/UK.

Відповідно до інструкції з 
налаштування доступу до Iнтернету 
у властивостях TCP/IP позначте 
«IP-адресу призначати автоматично» 
(Obtain an IP address automatically).

Відповідно до інструкції з 
налаштування доступу до Iнтернету 
перевірте протоколи шифрування 
у властивостях з’єднання VPN на 
вкладці «Додаткові параметри 
безпеки» (Advanced Security Settings).

Перевірте правильність IP-адреси 
призначення відповідно до інструкцій 
з налаштування доступу до Iнтернету. 
Правильна адреса: vpn.beeline.ua

Формулювання проблеми Вирішення проблеми



Корисні контакти

Офіційний сайт «Інтернет удома»: 
internet.beeline.ua
«Особистий кабінет»: 
http://my.internet.beeline.ua
Цілодобова гаряча лінія  8 800 30 101 30

i
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