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транспорту та логістики.
Почесний автотранспортник України

Н

ародився 16 серпня 1953 р. у м. Києві в сім’ї службовців. Батько, Всеволод Петрович, створив у
Києві Автобазу санітарного транспорту та став її першим
директором, працював заступником начальника Київського управління вантажного автотранспорту Мінавтошосдору УРСР, більше 20 років очолював Київський
обком та міськком профспілки працівників автомобільного транспорту та шосейних доріг. Мати, Галина Георгіївна, працювала секретарем районного суду в Києві.
Позаяк батько, який завжди був для сина прикладом
і беззастережним авторитетом, свого часу закінчив
Київський автомобільно-дорожній інститут, Віталій Всеволодович теж зупинив свій вибір на цьому навчальному
закладі. У 1970 р. він вступив до КАДІ на спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство».
В 1975 р., здобувши вищу освіту, Віталій Липовський розпочав трудову діяльність інженером Науководослідного сектору КАДІ. З 1977 до 1983 рр. він
працював спершу в Київському міськкомі ЛКСМУ,
згодом — у ЦК ЛКСМ України.
Із 1983 р. обіймав посади заступника директора,
директора Київської автобази «Інтурист». На той час
автобаза займала невеличку територію на вул. Механізаторів, стоянок для автобусів не було — вони зберігалася
просто на вулиці. Працюючи директором «Інтуриста»,
Віталій Всеволодович добудував і повністю оснастив
нову автобазу в с. Бортничі з критими стоянками для
автобусів та легкових автомобілів, ремонтною зоною, адміністративною будівлею та власною АЗС. Кількість транспортних засобів на автобазі зросла майже до 300 одиниць.
У 1987–1992 рр. В. В. Липовський працював заступником начальника управління Міністерства автомобільного
транспорту УРСР, Міністерства транспорту УРСР.
У 1992 р.обраний генеральним секретарем Асоціації
міжнародних автомобільних перевізників України.
Він зробив вагомий внесок у створення та підготовку
документів, необхідних для приєднання України до
Конвенції МДП. З 1995 до 2001 р. був членом робочої
групи ЄЕК ООН з митних питань, готував документи,
необхідні для приєднання України до більшості
міжнародних конвенцій та угод у галузі автомобільного транспорту.
З січня 2002 р. Віталій Всеволодович Липовський —
президент Української спілки автомобільного транс-

порту і логістики, створеної з ініціативи українських
міжнародних автоперевізників і за сприяння теперішнього Президента України Петра Порошенка. Вона є
національним об’єднанням транспортних компаній та
приватних підприємців, що займаються виконанням
міжнародних автоперевезень вантажів і пасажирів.
Нині у її складі близько 600 підприємств, організацій
і приватних підприємців з усіх областей України.
Віталій Всеволодович очолює Спілку з моменту її
створення.
Крім того, він веде активну громадську роботу.
В 1998–2003 рр. був членом Ради підприємців та консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів
України, неодноразово брав участь у засіданнях урядових комітетів та Уряду. Нині є членом громадської ради
при Міністерстві інфраструктури України (до 2010 р. —
Міністерство транспорту та зв’язку) та Міністерстві
доходів і зборів, міжвідомчої робочої групи Кабінету
Міністрів України, яка за підтримки ЄЕК ООН упроваджує новітні процедури спрощення в торгівлі у
морських портах Одещини.
Очолювана Віталієм Всеволодовичем Українська
спілка автомобільного транспорту і логістики плідно
співпрацює з Міністерством інфраструктури, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством
доходів і зборів України з метою приєднання України до
Конвенції про спільну транзитну процедуру країн ЄС,
використання якої дасть можливість гармонізувати митні
та інші контрольні процедури на кордонах з ЄС,збільшити
привабливість України як транзитної держави.
У 2008 р. Спілка, за поданням МЗС України, отримала
від Єврокомісії (Брюссель) право надавати письмові
запити-клопотання до всіх посольств країн ЄС стосовно
видачі безкоштовних віз професійним водіям вантажного та пасажирського транспорту.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у розвиток автомобільного транспорту В. В. Липовський нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, Подякою Прем’єр-міністра України,
знаком «Почесний автотранспортник України»,нагрудним
знаком Головної державної інспекції на автотранспорті,
Почесною грамотою Державної митної служби України.
Одружений. Виховав сина, який подарував йому
двох онуків.
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