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районами області. У виданні наведено показники щодо джерел постачання енергії, 

потужностей енергогенеруючих установок та відпуску енергії. Збірник доповнено 

інформацією щодо використання палива, теплоенергії та електроенергії за регіонами 

України. Інформація наведена за 2010, 2014–2017 роки. 

(44 стор.; 68 грн 88 коп.) 
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