
Інформаційний бюлетень з відкритого громадського 
обговорення в справі про загальні тарифи Avista 2021 р.

Наскільки Avista пропонує підвищити тарифи для 
споживачів електроенергії та природного газу?

Компанія Avista подала запит у комісію з 
комунальних послуг і транспорту (Utilities and 
Transportation Commission, UTC) штату Вашингтон 
про збільшення тарифів на електроенергію 
та природний газ. Avista вимагає збільшення 
загального доходу на 40,2 млн. дол. США 
(7,6 %) для послуг, пов’язаних із забезпеченням 
електроенергією, і 10,7 млн. дол. США (10,2 %) для 
послуг, пов’язаних із забезпеченням природним 
газом. Компанія пропонує збільшити розмір 
прибутку, що виплачується інвесторам, з 9,4 % до 
9,9 %, виплачуваних клієнтами Avista. 
 
Хоча пропозиція Avista збільшить середній рахунок 
побутового споживача електроенергії на 6,53 долл. 
США (7,9 %) і рахунок побутового споживача газу 
на 3,73 долл. США (6,6 %), компанія пропонує 
повністю компенсувати підвищення тарифів 
через відшкодування, отримане внаслідок зміни 
податкового обліку. Це не призводить до негайної 
зміни рахунків споживачів за електроенергію або 
природний газ. Однак податкові пільги мають 
тимчасовий характер. За пропозицією Avista 
кредити компенсуватимуть збільшення рахунку 
тільки з 1 жовтня 2021 року до початку 2023 року 
для споживачів електроенергії та до вересня 
2023 року для споживачів газу. 

Чому Avista вимагає підвищення тарифів?

Avista стверджує, що великі капіталовкладення 
потрібні для гарантування безпечного та 
надійного обслуговування. Зокрема Avista прагне 
окупити витрати на встановлення електричних 
інтелектуальних лічильників та отримати 
прибуток від цих інвестицій, великих проєктів 
щодо запобігання лісовим пожежам, великих 
інвестицій у нове електророзподільне обладнання 
та капітальний ремонт вугільної електростанції 
Colstrip у штаті Монтана. Компанія заявляє, що 
витрати на гарантування безпечного використання 
природного газу зростають, що призводить до 
підвищення тарифів для споживачів.

Хто є сторонами в цьому випадку?

UTC зважає на рекомендації кожної сторони, але 
жодна з них не вважається обов’язковою. У розгляді 
беруть участь такі сторони:

• Avista;

• персонал UTC*;

• офіс генерального прокурора штату 
Вашингтон (Washington Attorney General’s 
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Office), відділ громадських адвокатів 
(Public Counsel Unit) (адвокат для 
приватних осіб і малого бізнесу);

• Альянс західних споживачів енергії 
(Alliance of Western Energy Consumers) 
(адвокат великих промислових 
споживачів);

• Inland Empire Paper (великий 
промисловий замовник);

• Sierra Club (природоохоронна організація);

• The Energy Project (адвокат для 
споживачів з низьким рівнем доходу).

* Співробітники регулювального органу беруть 
участь в офіційних провадженнях UTC, як і будь-
яка інша сторона, а вповноважені UTC ухвалюють 
рішення. Уповноважені, суддя з адміністративних 
справ, який головує, а також радники 
вповноважених з політики та бухгалтерського 
обліку не обговорюють суть справи з будь-
якою стороною, включно з персоналом UTC, без 
інформування та можливості брати участь для 
всіх сторін.

Чи зайняв відділ громадських адвокатів певну 
позицію?

Так. Відділ громадських адвокатів та інші 
сторони дали свідчення у відповідь на 
запит компанії Avista 21 квітня 2021 року. 
У межах розслідування, яке провів відділ 
громадських адвокатів, з’явилися докази 
того, що підвищення тарифів, якого вимагала 
компанія Avista, завищене. Згідно з пропозицією 
відділу громадських адвокатів тарифи на 
електроенергію мають зрости на 8,5 млн. 
дол. США (1,6 %) для послуг, пов’язаних із 
забезпеченням електроенергією, і на 4,4 млн. 
дол. США (4,4 %) для послуг, пов’язаних із 
забезпеченням природним газом. Це призведе 
до збільшення середнього рахунку побутового 
споживача електроенергії на 1,34 дол. США 
(1,6 %) і рахунку побутового споживача газу 
на 1,51 дол. США (2,7 %). Відділ громадських 
адвокатів схвалює податкові пільги, які 
запропонувала компанія Avista, унаслідок чого 
рахунки її клієнтів не збільшуються. Однак 
пропозиція відділу громадських адвокатів 
зумовлює те, що податкові пільги приноситимуть 
клієнтам вигоду впродовж більш тривалого 
періоду завдяки більш помірному підвищенню 
тарифів. 
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Коли буде ухвалене рішення?

Згідно із законом у UTC є до 11 місяців на розгляд 
заявки та ухвалення рішення. Нові тарифи в 
цій справі мають набрати чинності не пізніше 
1 жовтня 2021 року. UTC проведе слухання щодо 
допустимості доказів 7 і 9 липня 2021 року й 
опублікує своє рішення вчасно, щоб нові тарифи 
вступили в силу.

Як клієнти можуть висловити свою думку про 
цю справу в UTC?

Громадськість може залишати коментарі 
наведеними далі способами.

• Через вебформу UTC за адресою: utc.wa.gov/
consumers/ (клацніть посилання Submit
a Comment (Надіслати коментар) угорі
вебсторінки).

• За адресою електронної пошти: comments@
utc.wa.gov.

• Поштою:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia,
WA 98504-7250.

• За телефоном: 1-888-333-WUTC (9882).

Укажіть своє ім’я та поштову адресу, Avista General 
Rate Case (справа про загальні тарифи Avista) 
і номери справи UE-200900 і UG-200901. Для 
отримання додаткової інформації див. http://
www. utc.wa.gov/ або телефонуйте за номером 
1-800-562-6150.

Що таке відділ громадських адвокатів?

Відділ громадських адвокатів офісу генерального 
прокурора штату Вашингтон представляє клієнтів 
з приватних осіб і малого бізнесу, обслуговуваних 
регульованими штатом електроенергетичними, 
газовими, водопровідними та телекомунікаційними 
компаніями, а також клієнтів транспортних 
компаній, діяльність яких регулюється UTC. Відділ 
громадських адвокатів виступає від імені клієнтів 
у UTC і судах з питань тарифів, злиття, ділової 
практики, якості послуг, енергоефективності, 
безпеки та політики. Ви можете зв’язатися з 
відділом громадських адвокатів за адресою 
електронної пошти utility@atg.wa.gov або за адресою  
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 800 Fifth 
Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104.
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