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Про iiSBE 

iiSBE є міжнародною неприбутковою організацією, загальною метою якої є активне сприяння та 
стимулювання затвердження політики, методів та інструментів для прискорення руху до глобального 
стійкого навколишнього середовища. iiSBE має міжнародну Раду директорів майже з кожного 
континенту, а сам невеликий Секретаріат знаходиться в Оттаві, Канада. Наша організація налічує 196 
членів у 31 країні з діючими осередками в Австрії, Чехії, Італії, Португалії та Тайвані. 

Наші конкретні цілі мають за мету наступне: 

◼ Скласти карту поточної діяльності та створити форум для обміну інформацією щодо ініціатив SBE задля 
зменшення прогалини та накладень та встановлення загальних стандартів; 

◼ Підвищити рівень обізнаності міжнародної будівельної спільноти щодо існуючих ініціатив та питань SBE; 

◼ Вживати заходи у сферах, не охоплених існуючими організаціями та мережами.  

 
Короткі біографії членів основної команди з відбудови України (учасники RAIC позначені ◼) 

◼ Nils Larsson (NL) larsson@iisbe.org. Нілс Ларсон є архітектором та Виконавчим директором iiSBE. 
Протягом 1990-х років він розробив канадську національну демонстраційну програму C-2000 для 
високоефективних будівель. Завдяки цій програмі дойшло до першого суспільного затвердження  
інтегрованого процесу проектування (IDP). NL був основним розробником SBTool, системи оцінювання 
стійкості будівель, що використовується в якості науково-дослідної платформи в багатьох університетах, 
і також був співрозробником SNTool, що використовується для оцінки екологічних показників околиць. 
NL є представником чотирьох міжнародних партнерів (CIB, iiSBE, FIDIC та UN Environment) в управлінні 
міжнародною серією конференцій SBE, присвячених сталому забудованому довкіллю. Він був одним із 
засновників iiSBE у 2001 році та є членом Королівського архітектурного інституту Канади. 

◼ Dr. Andrii Koniuk (AK) konyk.a.e@gmail.com Андрій Конюк є професором кафедри архітектури та 
містобудування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
https://nupp.edu.ua/en. Його пропозиції щодо відбудови Полтавської області знаходяться на стор. 68-
74 документа пропозицій. 

◼ Dr. Kajetan Sadowski (KS) kajetan.sadowski@pwr.edu.pl Каєтан Садовський є асистентом кафедри 
архітектури Вроцлавського університету науки і технологій в Польщі. KS також володіє дизайн-студією, 
де він і його колеги працювали над понад 200 дизайнерськими проектами, а також він володіє 
компанією, яка розробила понад 1000 енергетичних сертифікатів, що відповідають Директиві EPBD. 
Його професійний фокус націлений на дизайн, стійкість, енергію, енергетичне моделювання в 
навколишньому середовищі. Він також займається національними методами розрахунку вуглецевого 
сліду будівлі в Польщі. Вільно володіє польською та англійською мовами. 

◼ Dr. Antonin Lupisek (AL) antonin.lupisek@cvut.cz Антонін Лупішек є членом правління iiSBE та 
керуючим директором з досліджень та інновацій Університетського центру енергоефективних будівель 
(UCEEB) Чеського технічного університету в Празі (ČVUT). AL займається міждисциплінарними 
дослідженнями у сфері сталого збудованого середовища, енергоефективних будівель, оцінки 
життєвого циклу будівель та цифровізації в будівельній галузі. У 2006 році закінчив будівельний 
факультет ЧВУТ за спеціальністю «Будівельна інженерія» та отримав ступінь доктора наук (Ph.D) у цій 
галузі в 2013 році. З 2001 по 2005 рік AL працював консультантом з будівельної фізики, енергетики в 
будівлях та відновлюваних джерел енергії, а з 2006 року обіймав різні наукові та керівні посади в ČVUT. 
У 2013 році AL був призначений асистентом професора кафедри будівельних конструкцій будівельного 
факультету. З 2016 по 2021 рік AL обіймав посаду керівника відділу UCEEB «Архітектура та навколишнє 
середовище». З 1 липня 2021 року обіймає посаду директора з досліджень та інновацій. 
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◼ Andrea Moro (AM) andrea.moro@iisbeitalia.org. Андреа Моро є віце-президентом iiSBE, а також 
президентом iiSBE Italia, відділу iiSBE International, розташованого в Турині, Італія. AM є архітектором і 
керував багатьма великими контрактами з дослідження та розробки, контрактами з навчання для 
Європейської комісії. Він також керував розробкою Protocollo ITACA, італійського національного 
стандарту для оцінки стійкості будівель, який базується на SBTool. ITACA є громадською італійською 
організацією, яка представляє італійські регіональні уряди, які мають повноваження в сфері енергетики 
та навколишнього середовища в Італії. Володіє італійською, англійською, французькою мовами. 

◼ Boguslaw F. Witkowski (BW): bfwitkowski@gmail.com Богуслав Вітковський отримав титул магістра 
інженера-архітектора у 1970 році в Сілезькому технічному університеті. Займався дослідницькою 
діяльність під час докторантури протягом 1983-1986 років у сфері містобудування в Католицькому 
університеті Лувен-ла-Нев, Бельгія. Почесний член Ordre des Architectes Belges, член iiSBE з 2003 року. 
Переглянути численні архітектурні та містобудівні проекти можна за посиланням (див. www.tpda.be) 
Володіє французькою, польською, англійською, російською та іспанською мовами. 

◼ Dr. Woytek Kujawski (WK) wk.kujawski@gmail.com Войтех Куявський є архітектором з досвідом 
проектування та питань екологічності в житловому та комерційному будівництві. Він брав участь у 
розробці інструментів оцінки ефективності та програм для сталого будівництва для урядів, 
національних та міжнародних організацій. WK протягом десяти років працював у федеральному уряді 
над дослідженнями екологічних багатоквартирних житлових будинків, зокрема Net Zero Energy та Low 
Impact Housing and EQuilibrium Initiative. Він є членом iiSBE і акредитованим професіоналом LEED® (AP). 
WK був сесійним лектором в післядипломній програмі «Зелена архітектура» та бакалавраті «Наука про 
будівництво» в коледжі Алгонкін в Оттаві (Канада). Зараз він працює запрошеним професором у 
Вроцлавському та Краківському технічних університетах у Польщі. 

◼ Dr. André Ullal (AU) andre.ullal@epfl.ch  Андре Уллал - архітектор і академік, який зараз працює з 
Федеральною політехнічною школою Лозанни (EPFL). Його дослідження в EPFL поєднують теорію з 
практикою будівництва в контексті гуманітарної допомоги, включаючи декілька фінансованих співпраць 
з такими організаціями, як Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та Агентство ООН у справах 
біженців (UNHCR). Ця робота ґрунтується на докторському дослідженні, яке присвячене управлінню 
будівництвом у контексті постконфліктної реконструкції, а також на попередній професійній кар’єрі в 
управлінні, пов’язаній з проектами та програмами будівництва для різних установ ООН в Афганістані, 
Пакистані, Тиморе-Східному та Південному Судані. 

Dr. Greg Foliente (GF) greg.foliente@unimelb.edu.au  Грег Фоліенте є головою правління та президентом 
iiSBE. GF є провідним академіком і науковцем і входить у 1% найкращих дослідників у галузі цивільної 
інженерії у всьому світі. GF працював запрошеним науковцем або професором у провідних академічних 
або дослідницьких установах Європи, Північної Америки, Азії та Австралії та є стратегічним лідером 
високоефективних міждисциплінарних команд та великих багатосторонніх ініціатив. Опублікував 4 
книги, 2 монографії та понад 300 статей і технічних звітів. 

John Harker LL.D, hjohnharker@gmail.com, Джон Харкер є колишнім виконавчим директором Канадської 
професійної асоціації офіцерів дипломатії та посадовець міжнародної профспілки, кілька років обіймав 
посаду директора агентства ООН в Канаді, ILO, яке займається ESG в гірничій справі. … Велику частину 
свого життя він присвятив вирішенню складних політичних питань. Він став президентом і віце-
канцлером Університету Кейп-Бретон у серпні 2003 року і працював на цій посаді до березня 2013 року. 
Під час свого перебування на посаді створив Центр сталого розвитку енергетики та навколишнього 
середовища та відкрив офіс у Пекіні у співпраці з Китайською національною комісією розвитку і реформ. 
Нещодавно він став головою Міжнародної консультативної ради партнерства коридорів розвитку, 
ініціативи, що фінансується Великобританією та керується Програмою ООН з навколишнього 
середовища, щоб забезпечити, щоб коридори розвитку в Африці та Азії отримували повну консультацію 
з питань сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище. 

 
07 червня 2022 року 
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