
Загальний прецедент Avista про тарифи у 2022 р. 
Інформаційний бюлетень

Початковий запит Avista про підвищення тарифів
21 січня 2022 р. компанія Avista подала запит до 
Washington Utilities and Transportation Commission на 
підвищення тарифів на електроенергію та природний 
газ протягом наступних двох років. Avista заявляє 
про необхідність великих капіталовкладень для 
забезпечення безпечного, надійного та покращеного 
обслуговування, виконання обов'язкових домовленостей 
та заміни старої чи пошкодженої інфраструктури 
та обладнання. Avista також наводить докази про 
зростання витрат, пов'язаних із трудовими ресурсами та 
виплатою компенсацій, інформаційними технологіями 
та страховими внесками, особливо через вплив лісових 
пожеж по всій країні. 
Запропонована домовленість щодо 
врегулювання цього прецеденту
Усі сторони, крім Public Counsel, погодилися 
врегулювати це питання без участі суду, прийнявши 
нижче підвищення тарифу порівняно з первісним 
запитом Avista та додавши додаткові умови, зокрема 
включення власного капіталу до  
бізнес-планування, відстеження показників 
ефективності, покращення програми для незаможних, 
планування декарбонізації природного газу, 
виключення витрат на вугільну електростанцію Colstrip 
та виключення підвищення інших довільних витрат. 
Погляд Public Counsel на цей 
колективний договір
Public Counsel підтримує багато умов колективного 
договору, але заперечує певні умови, пов'язані з 
витратами та впливом рахунків на клієнтів. Public 
Counsel вважає, що підвищення тарифів має бути в 
значно меншому обсязі, та заперечує вимогу Avista 
щодо підвищення прибутку акціонерів, операційних 
та експлуатаційних витрат, а також капітальних 
витрат. Public Counsel також пропонує вдосконалення 
плану Avista щодо пом'якшення наслідків лісових пожеж, 
щоб більш ефективно запобігати лісовим пожежам, 
викликаним роботою комунальних служб, збільшувати 
надійність обслуговування, підвищувати підзвітність та 
покращувати доступність інформації про надзвичайні 
ситуації для соціально вразливих груп населення.
У разі виникнення запитань звертайтеся до Public Counsel 
електронною поштою: utility@atg.wa.gov або звичайною поштою: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA  98104.
Таблиця 1: Порівняння середніх щомісячних рахунків 

Підготовлено Public Counsel Unit, Attorney General’s Office
800 Fifth Avenue  •  Suite 2000   •  Seattle, WA 98104

utility@atg.wa.gov  •  www.atg.wa.gov

Public Counsel Unit у Washington Attorney General's Office представляє клієнтів (з числа жителів та 
малого бізнесу) регульованих штатом компаній з постачання електроенергії, природного газу, 
водопостачання та телекомунікаційних послуг, а також клієнтів транспортних компаній, діяльність 
яких регулюється Utilities Transportation Commission. Public Counsel виступає від імені клієнтів у UTC 
та судах з питань тарифів, злиття компаній, методів роботи, якості обслуговування, ефективності 
використання електроенергії, безпеки та регламентувальних документів.

Сторони
UTC розглядає рекомендації кожної 
сторони, при цьому рекомендації 
жодної із сторін не вважаються 
обов'язковими. У цій справі беруть 
участь такі сторони:

•	 Avista
•	 UTC Staff *
•	 Washington Attorney General’s 

Office, Public Counsel Unit 
(представник мешканців та 
малого бізнесу)

•	 The Energy Project 
(представник незаможних 
мешканців)

•	 Alliance of Western Energy 
Consumers (представник 
великих промислових клієнтів)

•	 Small Business Utility Advocates 
(представник малого бізнесу)

•	 Walmart, Inc.
•	 Sierra Club (представник з 

охорони навколишнього 
середовища)

•	 Northwest Energy Coalition 
(представник з охорони 
навколишнього середовища)

*Під час офіційного розгляду справи UTC 
співробітники органів регуляції беруть 
участь, як і будь-яка інша сторона, а 
рішення приймають керівники UTC.



Public Counsel Unit, Attorney General’s Office
800 Fifth Avenue  •  Suite 2000  •  Seattle, WA 98104

utility@atg.wa.gov  •  www.atg.wa.gov

побутових споживачів 
Поточний
рахунок

Початковий 
запит

Запропоноване 
рішення

Думка 
Public 
Counsel

Електрика 1 рік  $85,52  $92,04  $89,99  $85,58 
2 рік  $94,84  $92,23  $86,07 
Загальна 
зміна

 $6,71  $0,55 

Газ 1 рік  $64,86  $66,40  $65,06  $64,90 
2 рік  $67,15  $65,58  $64,98 
Загальна 
зміна

 $0,72  $0,12 

Таблиця 2: Порівняння збільшення доходів Avista 
Початковий 
запит

Запропоноване 
рішення

Думка 
Public 
Counsel

Електрика 1 рік $52,9 мільйона $38 мільйона $383 тисячі
2 рік $17,1 мільйона $12,5 мільйона $2,8 мільйона

Газ 1 рік $10,9 мільйона $7,5 мільйона $1,7 мільйона
2 рік $2,2 мільйона $1,5 мільйона $237 тисяч

Таблиця 3: Порівняння норми прибутку 
Початковий 
запит

Запропоноване 
рішення

Думка Public 
Counsel

7,31% 7,03% 6,46%

Процес ухвалення рішення Комісією
Комісія UTC має схвалити запропоноване рішення, щоб воно набуло чинності. Комісія UTC може 
затвердити, затвердити зі змінами або відхилити запропоноване рішення. 21 вересня 2022 р. UTC 
проведе слухання щодо запропонованого врегулювання спірного питання та своєчасно винесе 
рішення, щоб нові тарифи набули чинності не пізніше 21 грудня 2022 р. 

Надіслати коментар
Керівництво UTC цінує думку представників громадськості та будь-які відомості про вплив на 
людей запропонованого Компанією підвищення тарифів. 7 вересня 2022 року о 18:00 UTC проведе 
віртуальне засідання для розгляду громадської думки. Взяти участь можна за посиланням Zoom 
нижче або за телефоном. 

• Zoom: https://bit.ly/3BX7DAO 
• Телефон: наберіть 253-215-8782, ідентифікатор конференції — 932 0659 3527, пароль — 333313.

Коментарі також можна передати наступним шляхом:

• через веб-форму UTC на сайті:  utc.wa.gov/consumers/  (натисніть посилання відправлення 
коментаря „Submit a Comment“ унизу веб-сторінки)

• на електрону пошту:  comments@utc.wa.gov
• на пошту:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
• за номером:  1-888-333-WUTC (9882)

У письмовому коментарі необхідно вказати такі дані: своє ім'я, поштова адреса, назва компанії (Avista) 
та реєстраційні номери Docket Numbers UE-220053 та UG-220054. Детальнішу інформацію можна 
отримати на сайті http://www. utc.wa.gov/ або за номером 1-800-562-6150.

У цій таблиці 
дано порівняння 
щомісячного 
збільшення рахунків 
для середнього 
побутового споживача 
електроенергії, 
що використовує 
932 кВт/год. 
електроенергії, 
та середнього 
побутового споживача 
газу, що використовує 
67 терм газу. 

Норма прибутку дозволяє комунальному підприємству 
покривати витрати на обслуговування боргу та 
сплачувати прибуток акціонерів. У цій таблиці подано 
порівняння різних думок щодо відповідного рівня.

У цій таблиці подано порівняння 
різних думок щодо дозволеного 
додаткового доходу Avista 
за рахунок тарифів за цим 
тарифним прецедентом 
для покриття своїх витрат, 
включаючи затверджену 
норму прибутку комунального 
підприємства  (тобто прибуток 
акціонерів).


