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Відень 17 липня 2020 р.

До Президії Національної Акаденії Наук України
Шановні колеги,
Я, громадянин Австрії став у 2000 році іноземним членом
Національної Академії Наук України і з того часу мав нагоду
спостерігати за подіями в Академії. Кожний академічної людині в
Україні і за її межами є зpозумілим важлива роль Академії в
формуваннї сучасного українського суспільства!
Після успішного „патонського періоду“ в Академії прийшов час на
зміну поколінь і переобрання нового президента. На мою думку новий
президент матиме відреагувати на викликі наукі в 21-столітті і
успішно адаптувати структури Академії в майбутності.
Серед п’ яти претендентів на посаду Президента найкраще я знаю
академіка Сергія Комісаренка, якій у своїй особі успішно об’єднує
найважливіши напрямкі діяльності - фундаментальна наука,
дипломатія, найвища урядова служба а також громадська
і
добродійна діяльність.
Наші перші „робочі“ стосунки відбулися у 1991 / 92 роках підчас його
візитів в якості віце-прем’єр-міністра України до Австрії. Я
допомагав в організації і був присутнім на його зустічах з віцеканцлером Австрії Бусеком, міністром закордонних справ Моком,
мером Відня Цілком, Генеральним директором IAEA Бліксом, графом
Розумовським, борцем із нацистськими злочинцями С. Візенталом.
Хочу відмітити, що я був гордий за представника України,
спостерігаючи переговори пана Сергія Комісаренка, якій вільно
володів французкою, англійською і трішкі німецькою мовами що
вразило австрійських політиків i залишило позитивне враження про
рівень освіти в Україні!
Після його дипломатичної служби в Великобританії я неодноразово
бував на наукових виступах і лекціях академіка С. Комісаренка, на
його звітах на зборах відділення біохімії, фізіології і молекулярної
біології, яким він керує останні 16 років. Ми часто обговорювали
спільні наукові проблеми, особливо ті, що знаходяться у площині моїх

наукових інтересів, як вченого-хірурга Віденського Медичного
Університету - трансплантація органів, роль оксиду азоту якій є
однею з важлівийших молекул в клітині. Я також добре знайомий і
високо ціную дослідження академіка С. Комісаренка та його учнів із
дослідження протеїнів крові, а також прикладні розробки із
створення діагностикумів загроз тромбоутворення, проти дифтерії,
туберкульозу тощо, а також створення унікального кровоспинного
засобу.
На мою думку роль біологчних наук була недооцінена ранійше і тому
сьогодні коли людстьво боротимесь з викликами біологічних небезпек
було б важливим щоб Націогальною Аквдемію Наук України очолила
людина з розимінням фундаментальних біохімічних наук!
Все викладене дозволяє мені підтримати кандидатуру академіка
Сергія Комісаренка на посаду Президента Національної Академії
Наук України.
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