






Неофіційний переклад. 
UCL 
 
Відносно професора Сергія В.Комісаренка  
29.05.2020 
 
Шановний професоре Анатолій Гольцев 
 
Я з великим задоволенням пишу, щоб висловити підтримку професору С.В. 
Комісаренку в номінації на високий пост в Академії наук України. Як іноземний член 
Академії наук України, я завжди з великою повагою ставився до роботи Академії, і я 
переконаний, що професор С.В. Комісаренко має унікальну кваліфікацію для того, 
щоб очолити  Національну академію наук України в перспективному і повному 
викликів світі науки 2020-х.  
Як ви знаєте, я вже більше 30 років підтримую і співпрацюю з Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини (ІПКК) в Харкові. За цей час я багато разів відвідував і 
зустрічався з вами, щоб поділитися науковими ідеями, організувати візити з обміну 
для молодих вчених в області низькотемпературної біології і кріомедицини, а також 
розробити спільні проекти. Саме в цей час я вперше зустрівся з професором С. 
Комісаренко, який був у 1990-х роках послом України у Великій Британії.  Я завжди 
був надзвичайно вражений його глибокими знаннями наукових проблем, які він міг 
обговорювати на найвищому рівні. Його ідеї завжди були на передньому краї 
європейської науки, і він добре знав всі новітні технології, такі як молекулярна 
біологія, редагування генома, клітинна терапія і багато інших, що дозволило йому 
очолити Інститут біохімії імені О.В.Палладіна Академії наук України після його 
повернення в Україну в кінці 1990-х років. 
 
Як професор хірургії і низькотемпературної медицини в Медичній школі  
Університетського коледжу Лондона (UCL) відділення хірургії та терапевтичних наук 
UCL і the Royal Free London NHS Trust, я продовжую стежити за визначною роботою, 
що проводиться під керівництвом професора С. Комісаренка. Я відвідав його інститут 
в Києві, а також спілкувався з ним, коли він відвідував Інститут проблем кріобіології 
та медицини з нагоди щорічної конференції молодих вчених. І знову я був глибоко 
вражений його широкими науковими знаннями і здатністю спілкуватися з вченими 
різного віку і досвіду. 
 
Я усвідомлюю, що, зараз, є можливість для професора С. Комісаренка висунути на 
розгляд свою кандидатуру на пост президента Національної академії наук України. Я 
хотів би запропонувати свою повну і беззаперечну підтримку цій пропозиції  і вірю, 
що він буде саме тим кандидатом, який потрібен, для майбутнього науки в Україні та 
на світовій арені. 
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