
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

02.08.2018                        м. Суми                               № 597-ОД

Про затвердження Розподілу лікарських засобів для проведення замісної
підтримувальної  терапії,  закуплених  за  кошти  Державного  бюджету
України на 2017 рік

 З  метою  подальшого  впровадження  замісної  підтримувальної  терапії
(далі  –  ЗПТ)  особам  із  психічними  і  поведінковими  розладами  внаслідок
вживання опіоїдів на виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України
(далі - МОЗ України) від 26.07.2018 № 1393 «Про затвердження Розподілу та
Графіків поставок лікарських засобів для проведення замісної підтримувальної
терапії,  закуплених  за  кошти  Державного  бюджету  України  на  2017  рік»,  з
метою раціонального та цільового використання препаратів ЗПТ для лікування
осіб  з  психічними  і  поведінковими  розладами  внаслідок  вживання  опіоїдів,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною
програмою  КПКВК  2301400  «Забезпечення   медичних  заходів  окремих
державних  програм  та  комплексних  заходів  програмного  характеру»  за
напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин),
медичних виробів, інших товарів і послуг» в частині «Закупівля медикаментів
для замісної підтримуючої терапії»,  від  22.03.2013 № 232 «Про організацію
контролю за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей,
отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами» та наказу
управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (далі –
УОЗ СОДА) від 21.02.2013 № 137-ОД «Про організацію контролю за цільовим
та  раціональним  використанням  матеріальних  цінностей,  отриманих
централізовано  за  бюджетними  програмами  та  заходами  програмного
характеру»
 
НАКАЗУЮ:

1. Визначити  КЗ  СОР  «Обласний  наркологічний  диспансер»
закладом  охорони  здоров’я,  який  буде  отримувати  від  Державного
підприємства «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров’я України (далі –
ДП  «Укрмедпостач»)  лікарські  засоби  для  проведення  ЗПТ  в  лікувально-
профілактичних закладах Сумської області згідно з затвердженими квотами.

2.  Визначити комунальне підприємство Сумської обласної ради
«Суми-Фарм» (далі – КП СОР «Суми-фарм») аптечним закладом, в  якому буде



здійснюватись  зберігання  медикаментів  для  проведення  ЗПТ  (за  згодою  із
укладенням відповідного договору).

3. Затвердити графіки розподілу:
1) препарату «Метадон-ЗН» (метадону гідрохлорид) для продовження

впровадження ЗПТ особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 5 мг № 100), що додається;

2) препарату «Метадон-ЗН» (метадону гідрохлорид) для продовження
впровадження ЗПТ особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 10 мг № 100), що додається;

3) препарату «Метадон-ЗН» (метадону гідрохлорид) для продовження
впровадження ЗПТ особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 25 мг № 100), що додається.

4) препарату  «Бупренорфіну  гідрохлорид»  (бупренорфіну
гідрохлорид)  для  продовження  впровадження  ЗПТ  особам  із  психічними  та
поведінковими  розладами  внаслідок  вживання  опіоїдів  (таб.  «Бупренорфіну
гідрохлорид» 2 мг № 100), що додається;

5) препарату  «Бупренорфіну  гідрохлорид»  (бупренорфіну
гідрохлорид)  для  продовження  впровадження  ЗПТ  особам  із  психічними  та
поведінковими  розладами  внаслідок  вживання  опіоїдів  (таб.  «Бупренорфіну
гідрохлорид» 8 мг № 10), що додається.

4. Затвердити:
1)  перелік  лікувально-профілактичних  закладів,  на  базі  яких  буде

проводитись  ЗПТ, та кількість осіб із психічними та поведінковими розладами
внаслідок  вживання  опіоїдів,  які  будуть  отримувати  лікування  препаратами
відповідно до розподілу, затвердженого цим наказом, що додається;

2) перелік лікувально-профілактичних закладів, на базі яких пацієнти
будуть продовжувати безперервно отримувати ЗПТ у випадку їх планової чи
екстреної госпіталізації,  що додається.

5. Головному  лікареві  КЗ  СОР  «Обласний  наркологічний
диспансер»,  обласному  позаштатному  спеціалісту  за  спеціальністю
«Наркологія»  та  «Психіатрія»,  регіональному  координатору  ЗПТ у  Сумській
області  Злиденному Т.В.:

1) організувати  приймання  та  передачу  на  зберігання  до
КП  СОР  «Суми-Фарм»  лікарських  засобів  для  проведення  ЗПТ,  придбаних
централізовано  за  кошти  Державного  бюджету  України,  у  відповідності  до
чинного законодавства;

2) забезпечити  присутність  відповідальних  осіб  підпорядкованого
закладу  під  час   отримування  медикаментів  для  проведення  ЗПТ  від
ДП «Укрмедпостач» в КП «Суми-Фарм»;

3) організувати  передачу  лікарських  засобів  для  проведення  ЗПТ  у
лікувально-профілактичні  заклади області відповідно до розподілу;

4) взяти  на  контроль  ведення  бухгалтерського  обліку  та  звітності
одержаних і використаних препаратів ЗПТ, придбаних централізовано за кошти
Державного бюджету, у відповідності до чинного законодавства;
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5) забезпечити  раціональне  використання  препаратів,  закуплених  за
кошти Державного  бюджету  України,  шляхом моніторингу  за  призначенням
препаратів  особам  із  психічними  і  поведінковими  розладами  внаслідок
вживання опіоїдів; 

6) здійснювати  моніторинг  за  фактичним  та  запланованим
споживанням препаратів відповідно до Розподілу, затвердженого цим наказом;

7) здійснювати моніторинг залишків препаратів,  що не можуть бути
повністю використані до закінчення граничного терміну придатності;

8) у разі необхідності здійснювати перерозподіл препаратів ЗПТ між
закладами охорони здоров’я у межах області;

9) організувати  проведення  звірки  з  лікувально-профілактичними
закладами області та ДП «Укрмедпостач»  про передані та отримані препарати
не рідше одного разу в квартал та перед складанням річного фінансового звіту;

10) надавати  копії  накладних  на  отримані  препарати  в  триденний
термін після їх отримання та інформації про передачу препаратів в лікувально-
профілактичні заклади області, в розрізі обласних, міських, районних закладів
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітнім періодом провідному
фахівцю відділу технагляду при УОЗ СОДА Кратенко Т.О.;

11) забезпечити подання узагальнених актів списання медикаментів за
формою,  затвердженою  наказами  МОЗ  України   від   22.03.2013  №  232  та
УОЗ СОДА від 21.02.2013 № 137-ОД провідному фахівцю відділу технагляду
при  УОЗ  Кратенко  Т.О.  та  в   ДП  «Укрмедпостач»  щомісяця,  у  термін
до 06 числа місяця, наступного за звітнім»;

12) подання  щомісяця,  до  10  числа  першого  місяця,  наступного  за
звітним,  до  ДУ  «Центр  громадського  здоров’я  МОЗ  України»  інформації
стосовно:

кількості  осіб  з  психічними  і  поведінковими  розладами  внаслідок
вживання  опіоїдів,  які  отримують  ЗПТ,  відповідно  до  встановленої  форми
звітності;

отримання,  використання  та  залишків  препаратів  ЗПТ  відповідно  до
встановленої форми звітності;

кількості  препаратів,  що  не  можуть  бути  повністю  використані  до
закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його
закінчення) відповідно до встановленої форми звітності.

6.  Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, затверджених
пунктом 4 цього наказу: 

1)  забезпечити  отримання  лікарських  засобів  для  проведення  ЗПТ,
отриманих  шляхом  централізованого  постачання  за  рахунок  Державного
бюджету України, в КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер» відповідно
до затвердженого розподілу;

2)  при  проведенні  ЗПТ  взяти  під  особистий  контроль  та  забезпечити
суворе  дотримання  вимог  чинного  законодавства  щодо  обігу  наркотичних
засобів  та  раціонального  використання  матеріальних  цінностей,  отриманих
централізовано  за  бюджетними  програмами  та  заходами  програмного
характеру;
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3)  отримання  лікарських  засобів  для  проведення  ЗПТ  у  обсягах,  що
складають  понад  місячну  норму  закладу  в  них,  здійснювати  при  наявності
угоди з аптечним закладом, в  якому буде здійснюватись зберігання лікарських
засобів для проведення ЗПТ (за згодою із укладенням відповідного договору);

4)  забезпечити  безперервність  надання  ЗПТ  особам  із  психічними  і
поведінковими  розладами  внаслідок  вживання  опіоїдів,  які  будуть
госпіталізовані в підпорядкований заклад:

при  плановій  госпіталізації  пацієнта  отримувати  препарати  ЗПТ  в
КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер» згідно затвердженого розподілу,
та  видавати  пацієнтам  ЗПТ  відповідно  до  призначень  згідно  з  випискою  з
медичної документації після консультації лікаря-нарколога, відповідального за
ЗПТ;

при екстреній  госпіталізації  пацієнта  ЗПТ невідкладно проінформувати
чергових  лікарів–наркологів  для  забезпечення  консультації  лікарями-
наркологами відповідальними за ЗПТ;

5) у випадку утворення залишків препаратів ЗПТ та наявності пацієнтів,
які потребують проведення ЗПТ, звертатися за погодженням про включення до
ЗПТ додаткової кількості пацієнтів до обласного позаштатного спеціаліста за
фахом «Наркологія» та «Психіатрія» Злиденного Т.В.; 

6)  забезпечити   подання  щомісяця,  до  02  числа  місяця  наступного  за
звітним, до КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер» інформації стосовно:

кількості  осіб  з  психічними  і  поведінковими  розладами  внаслідок
вживання  опіоїдів,  які  отримують  ЗПТ,  відповідно  до  встановленої  форми
звітності;

отримання,  використання  та  залишків  препаратів  ЗПТ  відповідно  до
встановленої форми звітності;

кількості  препаратів,  що  не  можуть  бути  повністю  використані  до
закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його
закінчення) відповідно до встановленої форми звітності;

акти  списання  медикаментів  для  проведення  ЗПТ,  отриманих  шляхом
централізованого   постачання  за  рахунок  Державного  бюджету  України,  за
формою,  затвердженою  наказами  МОЗ  України  від  22.03.2013  №  232  та
УОЗ СОДА від 21.02.2013 № 137-ОД.

7.  Головним  лікарям  лікувально-профілактичних  закладів  області:
КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня» Гороху В.В., КЗ «Сумський обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер»  Бондаренку  Л.А.,  ОКЗ «Сумська
обласна інфекційна клінічна лікарня імені  З.Й.Красовицького» Сніцарю А.О.,
КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» Домінас В.М, КУ «Сумська міська
клінічна  лікарня  №  5»  Петренку  В.Ю.,  КУ  «Сумська  міська  клінічна
лікарня  №  4»  Сухомлин  А.О.,  КЗ  «Сумський  міський  пологовий  будинок
Пресвятої  діви  Марії»  Рибянському  В.О.,  КЗ  СОР  «Сумський  обласний
клінічний  перинатальний  центр»  Кузьоменській  М.Л.  забезпечити  у
підпорядкованих  закладах  наявність  постійного  запасу  лікарського  засобу
«Метадон-ЗН» 25 мг (метадону гідрохлорид)  у кількості 120 таблеток.
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8.  Організацію  виконання  цього  наказу  покласти  на  головного  лікаря
КЗ  СОР  «Обласний  наркологічний  диспансер»,  обласного  позаштатного
спеціаліста по спеціальності «Наркологія» та «Психіатрія» Злиденного Т.В.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника Н.ЛИСЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної 
адміністрації
від 02.08.2018 № 597-ОД

Перелік лікувально-профілактичних закладів, 
на базі яких буде проводитись  ЗПТ, та кількість осіб із психічними та

поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які будуть
отримувати лікування препаратами відповідно до розподілу,

затвердженого цим наказом

Препаратами метадону гідрохлориду (473 курси лікування):
1. Комунальний заклад Сумської обласної ради
 «Обласний наркологічний диспансер» 248 осіб
2. Комунальний заклад  «Шосткинська центральна 
районна лікарня» 73 особи
2. Комунальний заклад «Конотопська центральна 
районна лікарня ім.академіка М. Давидова» 74 особи
4. Комунальний заклад «Перша обласна спеціалізована  
лікарня міста Ромни» 40 осіб
5. Комунальний заклад «Охтирська центральна 
районна лікарня» 20 осіб
6. Кролевецька центральна районна лікарня 1 особа
7. Комунальна установа Лебединська центральна 
районна лікарня імені лікаря К.О.Зільберника 12 осіб
8. Буринська центральна районна лікарня
 ім. проф. М.П. Новачека 1 особа
9. Комунальний заклад Середино-Будська центральна 
районна лікарня 4 особи

Препаратами бупренорфіну гідрохлориду (33 курси лікування):
1. Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Обласний наркологічний диспансер» 33 особи

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації 
від 02.08.2018 № 597-ОД

Графік 
розподілу препарату "Метадон-ЗН" (метадону гідрохлорид)  

для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії  особам із психічними і поведінковими
розладами внаслідок вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 5 мг № 100)

П
ор

яд
ко

ви
й 

но
м

ер
 п

ос
та

вк
и «Метадон-ЗН» таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у коробці з картону/ТОВ «Харківське фармацевтичне

підприємство «Здоров’я народу»; ціна за таблетку 0,46 грн.
Сумська область

КЗ СОР
«Обласний

наркологічни
й диспансер»

КЗ
«Шосткинська

центральна
районна
лікарня»

КЗ
"Конотопська

центральна
районна
лікарня

ім.академіка
М.Давидова"

КЗ Перша
обласна

спеціалізована
лікарня
м.Ромни

КЗ
«Охтирська
центральна

районна
лікарня»

Кролевецька
центральна

районна
лікарня

Буринська
центральна

районна
лікарня ім.
проф. М.П.
Новачека

КУ
Лебединська
центральна

районна
лікарня імені
лікаря К.О.
Зільберника

Середино-
Будська

центральна
районна
лікарня

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

I 248 114 73 33 74 34 40 18 20 9 1 0,5 1 0,5 12 5 4 2 473 216
Всього  114 33 34 18 9 0,5 0,5 5 2 216

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації 
від 02.08.2018 № 597-ОД

Графік 
розподілу препарату "Метадон-ЗН" (метадону гідрохлорид)  

для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії  особам із психічними і поведінковими
розладами внаслідок вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 10 мг № 100)

П
ор

яд
ко

ви
й 

но
м

ер
 п

ос
та

вк
и «Метадон-ЗН» таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у коробці з картону/ ТОВ «Харківське фармацевтичне

підприємство «Здоров’я народу»; ціна за таблетку 0,50 грн.
Сумська область

КЗ СОР
«Обласний

наркологічни
й диспансер»

КЗ
«Шосткинська

центральна
районна
лікарня»

КЗ
"Конотопська

центральна
районна
лікарня

ім.академіка
М.Давидова"

КЗ Перша
обласна

спеціалізована
лікарня
м.Ромни

КЗ
«Охтирська
центральна

районна
лікарня»

Кролевецька
центральна

районна
лікарня

Буринська
центральна

районна
лікарня ім.
проф. М.П.
Новачека

КУ
Лебединська
центральна

районна
лікарня імені
лікаря К.О.
Зільберника

Середино-
Будська

центральна
районна
лікарня

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

I 248 227 73 67 74 67 40 37 20 18 1 1 1 1 12 11 4 3 473 432
Всього  227 67 67 37 18 1 1 11 3 432

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації 
від 02.08.2018 № 597-ОД

Графік 
розподілу препарату "Метадон-ЗН" (метадону гідрохлорид)  

для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії  особам із психічними і поведінковими
розладами внаслідок вживання опіоїдів (таб. «Метадон-ЗН» 25 мг № 100)

П
ор

яд
ко

ви
й 

но
м

ер
 п

ос
та

вк
и «Метадон-ЗН» таблетки по 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у коробці з картону/ ТОВ «Харківське фармацевтичне

підприємство «Здоров’я народу»; ціна за таблетку 0,73 грн.
Сумська область

КЗ СОР
«Обласний

наркологічни
й диспансер»

КЗ
«Шосткинська

центральна
районна
лікарня»

КЗ
"Конотопська

центральна
районна
лікарня

ім.академіка
М.Давидова"

КЗ Перша
обласна

спеціалізована
лікарня
м.Ромни

КЗ
«Охтирська
центральна

районна
лікарня»

Кролевецька
центральна

районна
лікарня

Буринська
центральна

районна
лікарня ім.
проф. М.П.
Новачека

КУ
Лебединська
центральна

районна
лікарня імені
лікаря К.О.
Зільберника

Середино-
Будська

центральна
районна
лікарня

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

Кількість
пацієнтів

Кількість
упаковок

I 248 792 73 233 74 236 40 128 20 64 1 3 1 3 12 38 4 13 473 1510
Всього  792 233 236 128 64 3 3 38 13 1510

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної 
адміністрації
від 02.08.2018 № 597-ОД

Графік
розподілу препарату «Бупренорфіну гідрохлорид» (бупренорфіну

гідрохлорид)  для продовження впровадження замісної підтримувальної
терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів (таб. «Бупренорфіну гідрохлорид» 2 мг № 100)

таблетки сублінгвальні «Бупренорфіну гідрохлорид» по 2 мг по 25 таблеток у блістері; по 4
блістери у коробці з картону/ ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я

народу»; ціна за таблетку 2,83 грн.
Порядковий номер поставки КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер»

Кількість пацієнтів Кількість упаковок
І 33 90
Всього 90

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної 
адміністрації
від 02.08.2018 № 597-ОД

Графік
розподілу препарату «Бупренорфіну гідрохлорид» (бупренорфіну

гідрохлорид)  для продовження впровадження замісної підтримувальної
терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок

вживання опіоїдів (таб. «Бупренорфіну гідрохлорид» 8 мг № 10)

таблетки сублінгвальні «Бупренорфіну гідрохлорид» по 8 мг по 10 таблеток у блістері; по 1
блістеру у коробці з картону/ ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я

народу»; ціна за таблетку 10,53 грн.
Порядковий номер поставки КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер»

Кількість пацієнтів Кількість упаковок
І 33 226
Всього 226

Обласний нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної 
адміністрації
від 02.08.2018 № 597-ОД

Перелік 
лікувально-профілактичних закладів, на базі яких пацієнти будуть

продовжувати безперервно отримувати замісну підтримувальну терапію у
випадку їх планової чи екстреної госпіталізації

1. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  «Сумська  обласна  клінічна
лікарня».

2. Обласний  комунальний  заклад  «Сумська  обласна  інфекційна  клінічна
лікарня ім.З.Й.Красовицького».

3. Обласний  комунальний  заклад  охорони  здоров’я  «Сумський  обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер».

4. Обласний комунальний заклад «Сумський обласний клінічний онкологічний
диспансер».

5. Обласний комунальний заклад «Сумський обласний клінічний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни».

6. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  «Сумський  обласний
спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення».

7. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  «Сумський  обласний
кардіологічний диспансер».

8. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  «Обласний  перинатальний
центр».

9.  Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня № 1».
10. Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня № 4».
11. Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня № 5».
12.  Комунальна установа «Сумський міський пологовий будинок  Пресвятої

діви Марії».
13. Комунальний лікувально-профілактичний заклад  Сумської  обласної  ради

«Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер».
14. Комунальний заклад Конотопська міська лікарня.
15. Роменська центральна районна лікарня.
16. Сумська центральна районна клінічна лікарня.
20.  «Шосткинська  районна  лікарня  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області».

Обласний  нарколог Т.ЗЛИДЕННИЙ


