
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/18/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו האט היינט אנאנסירט נייע היי־ספיד עלעקטרישע־אויטא טשארדזשינג 
  סטאנציעס ביי "מיראביטא" קאנוויניענס געשעפטן אין צענטראל ניו יארק

  
אוניאנטע איז דאס ערשטע פון פינף "מיראביטא" לאקאלן צו מאכן שנעלע טשארדזשינג באקוועם  

  "עוואלוו נ.י." נעץ איבער דעם סטעיט NYPAאון צוטריטליך דורך דער 
  

  איינע פון די גרעסטע אפענע־צוטריט טשארדזשינג נעצן אין אמעריקע,
שנעלע טשארדזשערס ביים יאר־ענדע,   150צושטעלן "ניו יארק פאווער אויטאריטי" אויפ׳ן וועג איינ

  מאכנדיג פאראויס שריטן אין דעם סטעיטס ריינע ענערגיע אגענדא
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט דאס ערשטע פון פינף געפלאנטע היי־ספיד  
( קאנוויניענס Mirabito"מיראביטא" )עלעקטרישע־אויטא טשארדזשינג סטאנציעס ביי פילצאליגע 

ערמעגליכט דורך א הסכם צווישן "מיראביטא" און דער "ניו יארק   געשעפטן אין צענטראל ניו יארק.
( טשארדזשינג EVolve NY, די נייע "עוואלוו נ.י." )(New York Power Authorityפאווער אויטאריטי" )

דער ערשטער   ביי די פינף "מיראביטא" לאקאלן.טשאדזשערס  19סטאנציעס וועלן אנבאטן סך הכל 
לאקאל, ביי אן אוניאנטא "מיראביטא" סטאנציע, וועט זיין דער זיבעטער אינסטאלאציע אין דעם סטעיטס  

NYPA .די פינף סטאנציעס, וועלכע וועלן אנהייבן אפערירן נאכ׳ן   "עוואלוו נ.י." אינפראסטרוקטור נעץ
אזע עלעקטרישע טשארדזשינג סטאנציעס פאר ניו יארקער, און העלפן  זומער, וועלן צושטעלן עמיסיע־ל

מאכן פאראויס שריטן אין דעם גאווערנערס אמביציעזע קלינע ערגיע צילן, אריינגערעכנט דאס רעדוצירן  
פארמינערונג אין   85%מיליאן טאן דורך עלעקטריזירונג און ענערגיע־שפארן און א  22קארבאן מיט 

  .2050ביז דעם יאר אראנזשעריע־גאזן 
  

"פובליק־פריוואטע אונטערנעמונגען ערמגעליכן פאר ניו יארק צו בויען א נעץ פון שנעלע, מעסיג־
האט גאווערנער געפרייזטע עלעקטרישע־אויטא טשארדזשינג סטאנציעס אויף א שנעל און ביליגן אופן," 

"פארברייטערן היי־ספיד טשארדזשינג אין לאקאלע מארקעטס איבער דעם סטעיט איז   קאומאו געזאגט.
דורך פארברייטערן דאס  אויטאס. EVא קריטיש וויכטיגער שריט אין דערמוטיגן מער דרייווער צו ניצן 

אנגענומענקייט פון עלעקטרישע אויטאס און מאכן טשארדזשינג מער צווטריטלעך וועלן מער ניו יארקער  
ך באניצן מיט די עמיסיע־לאזע אופן פון טראנספארטאציע, וואס וועס באדייטפול רעדוצירן  זי

  אראנזשעריע־גאז אויף ניו יארקער גאסן און הייוועיס." 
  

דער סאוט־זייטיגע אוניאנטא לאקאל, היינט אנטפלעקט דורך ליוטענאנאט גאווערנער קעטהי האכהול, 
דזשינג סטאנציע באנייאונג , איז דאס ערשטע פלאץ צו דעם טשאר EVוואס האט געפירט אן  

צוגעשטעלט דורך די "מיראביטא" קאנוויניענס געשעפטן, א פאמיליע־געפירטע ענערגיע צושטעלער  
קאנוויניענס געשעפטן איבער צענטראל   100באזירט אין בינגהעמטאן, און וועלכע עס אפערירט איבער 

טשארדזשערס ביי "מיראביטא" געשעפטן  19אנצער סעט פון  וועט אינסטאלירן דער ג NYPA ניו יארק.
אנדערע "מיראביטא" לאקאלן וועלן זיך געפונען הויפטזעכליך אין דעם   ביז דעם קומענדען הארבסט.

דאס געבוי דארף זיך אנהייבן אין יוני, און נעמט אריין צוויי ערטער אין   סיראקיוס קארידאר.-בינגהעמטאן



 

 

די "עוואלו נ.י." טשארדזשינג נעץ וועט   אין קעססעל קריק און בינגהאעמטאן. סיראקיוס און געשעפטן
  , וואס וועט עס בויען און אפערירן אין צוזאמענארבעט מיט די "מיראביטא" סטאנציעס.NYPAגעהערן צו 

  
אויטאס "דער עתיד פון ניו יארק וועט געטריבן ווערן דורך ריינע, באנייעוודיגע ענערגיע, און עלעקטרישע 

האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי  זענען א חלק פון דעם יסוד אויף צו דערגרייכן דעם ציל," 
"די היינטיגע מעלדונג וועגן פינף נייע היי־ספיד עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג סטאנציעס ביי  האכהול.

און וועט באדייטפול שפארן   "מיראביטא" קאנוויניענס געשעפטן וועט העלפן רעדוצירן קארבאן עמיסיען
אין ענערגיע קאסטן און דערביי אויך דערמוטיגן ניו יארקער צו קויפן עלעקטראנישע אויטאס בשעת מיר 

ניו יארק איז פארשפראכן אויף איבערצובויען   שטעלן גלייכצייטיג אריין מער טשארדזשינע סטאנציעס.
  לער אופן סיי יעצט און סיי אין דעם צוקונפט." אויף א ריינערער, מער נאטורליכער, און א מער סטאבי

  
 "NYPA  דערפרייט זיך אז דאס שותפות מיט ׳מיראביטא׳, אונזער ערשטער אונטערנעמונג מיט א מולטי־

ארטיגער צושטעלער, וועט באדייטפול פארשפרייטן אונדער גרייך, און וועט מאכן שנעלע טשארדזשינג 
האט געזאגט גיל קוויניאונעס, דער פרעזידענט ייל געגענטער," גרינג צוטריטלעך פאר א גרעסערער ט

"דורך ארבעטן צוזאמען אויף ארויסצושטעלן היי־ספיד טשארדזשערס ביי  .NYPAפון  CEOאון 
פרעמיערע ערטער איבער דעם סטעיט, מאכן מיר גרינגער פאר דרייווערס אויסצוקלויבן זערא־עמיסיע  

פארן לאנגע שטרעקעס, און דארפן זיך נישט זארגן וועגן דעם נעקסטן  אויטאס, וויסנדיג אז זיי קענען 
איז פארשראכן צו דערזען א דע־קארבאנאזירטע צוקונפט און א געזונטערע סביבה  NYPA טשארדזש.

  פאר אלע ניו יארקער." 
  

טשארדזשינג אינפראסטרוקטור נעץ  ואלוו נ.י." "עו NYPAדי נייע טשארדזשערס זענען א חלק פון דעם  
וואס ווערט אינסטאלירט לענגאויס הויפטוויכטיגע רייזע קארידארן און אין שטאטישע געגנטער צו  

טשארדזשערס איבער  150"עוואלוו נ.י." וועט אינסטאלירן ביז  אויטאס. EV דערמוטיגן דאס אננעמען פון
, וואס וועט געבן פאר ניו יארק דאס דריט־גרעסטע אפענע־ 2021ניו יארק סטעיט ביז דעם ענדע פון  

+ שנעל טשארדזשינג נעץ אין אמעריקע. נאכדעם וואס  150kWאויטאס(  EVצוטריט )נוצבאר פאר אלע  
פון ניו   EVדי "עוואלוו נ.י." אויסבוי פאזע איז פארענדיגט, וועלן ניו יארקער קענען פארן מיט סיי וועלכע 

אנטאוק, פון אלבאני קיין מאנטרעאל, און פון בינגהעמטאן קיין באפעלאו מיט שנעלע יארק סיטי קיין מ
  50מינוט, אויסגעשטעלט יעדע  15-30טשארדזשערס, וואס וועלן קענען טשארדזשן זייערע אויטאס אין 

  מייל אדער ווייניגער.
  

כענען אריין לא־גראנדזשעוויל, "עוואלוו נ.י." ערטער וואס האבן זיך געעפנט זינט סוף זימער פאראיאר רע
וואטערטאון, מאלאן, שרּון לעיק, פעירפארט, און דאס גרעסטע פובליק טשארדזשינג סטאנציע אין דעם  

 John F. Kennedy Internationalנארט־איסט ביי דזאן עף. קענעדי אינטערנאציאנאלן עירפארט )
Airport).  

  
  נאווירןא וועגווייזער אין ענערגיע אי "מיראביטא"

"מיראביטא" האט א לאנגע היסטאריע פון צושטעלן ענערגיע סערוויסעס אין דעם צענטראל ניו יארק  
ווען דזשעימס מיראביטא האט  1927דער פאמיליע ביזנעס איז אוועקגעשטעלט געווארן אין  ראיאן.

צייט איז דער ביזנעס ווייטער  במשך די  אנגעהויבן ערליפערן קוילן פאר די איינוואוינער אין נארוויטש, נ. י.
ביי   געוואקסן און זיך כסדר אנטוויקלט, צולייגנדיג היים־היצונג אויל און פראפעין צו זייערע סערוויסעס.

, האט "מיראביטא" אריינגעברענגט גאז סטאנציעס און קאנוויניענס געשעפטן אין איר פארטפאל,  1983
טשארדזשינג סטאנציעס ביי עטליכע פון אירע   EVב פון  דאס צוגא פונקטן. 108און היינט אפערירט עס 

סטאנציעס צייכנט א נייע עפאכע פאר קאסטומערס איבער צענטראל ניו יארק וואס וועלן יעצט קענען  
  אויסניצן די עמיסיע־לאזע עלעקטרישע אנלאדנען אפציעס.
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י ווי מיר ווייסן אז עלעקטרישע "מיר זענען באגייסטערט וועגן אונזער שותפות מיט "עוואלוו נ.י.", אזו 
  CEOהאט געזאגט דער אנלאדנען איז אן אויפקומענדע מארקעט, און מיר ווילן אנטייל נעמען דערין," 

יאר אין דעם ענערגיע ביזנעס, זענען מיר געקומען צו    100"דורכאויס אונזער קרוב צו  דזאו מיראביטא.
ויקלען אינאיינעם מיט די געברויכן פון אינזערע  פארשטיין דאס ווערט פון זיך צושטעלן און אנטו

  קאסטומערס. אויב אונזערע קאסטומערס גייען אין דעם ריכטונג, דארט אהין גייען מיר אויך." 
  

"דירעקט קורענט פעסט   150kW  דריי, וועט האבן 23נ.י. סטעיט ראוט  4969דער אניאנטע סטאנציע ביי  
טשארדזשער, וואס קען טשארדזשן א צוגעפאסטע   350kWאון איין   ( סטאנציעסDCFCטשארדזשער" )

צוויי פון די טשארדזשינג סטאנציעס וועלן זיין איינגעריכטעט   מייל א מינוט. 20אויטו מיט א שנעלקייט ביז  
, כדי  CHAdeMO( און CCSמיט ביידע טשארדזשינג קאנעקטערס, "קאמביינד טשארדזשינג סיסטעם" )

אז אלע עלעקטרישע אויטאס, אריינגערעכנט טעסלא אויטאס מיט אן אדאפטער, קענען אריין שטעקן.  
די טשארדזשערס נעמען אריין "פלאג ענד  אויספאלגונג. ADAאיין פארקינג ארט איז איינשטימיג מיט 

י אייגנטימער׳ס  טשארדז" פונקציאנאליטעט, וועלכע ערלויבט געוויסע אויטאס אוטומאטיש איבערגעבן ד
  ערלויבנדיג א שנעלערע און באקוועמערע טראנזאקציע. --באצאלונג קרעדענצאלן צו דעם טשארדזשער 

שעה און טוט אנבאטן א פובליק וואשצימער, קאר־  24דער "מיראביטא" קאנוויניענס געשעפט איז אפן 
עפן און רעסטוראנטען, וואו  דער פלאץ איז אין שכינות פון עטליכע געש וואש, עסן, און געטראנקען. 

א "דאנקין" געשעפט וועט זיך   קאסטומער קענען גיין אהין איינקויפן בשעת דער אויטו ווערט אנגעלאדנט.
  ארט היי־יאר. 23אויך עפענען אין דעם ראוט 

  
דער אניאנטא פלאץ איז אויך דער ערשטער לאקאל געבויט און אפערירט אין צוזאמענארבעט מיט 

, א ביזנעס אפטייל פון "עלעקטריפיי אמעריקע"  (Electrify Commercialיי קאמערשעל" )"עלעקטריפ
(Electrify America  וועלכעס שטעלט צו צוגעפאסטע טשארדזשינג פעאיגקייטן "פון איין עק ביז׳ן )

"עוואלוו נ.י." קאסטומערס קענען   אנדערן" פאר ביזנעסער, יוטיליטיס, און רעגירונגס ענטיטעטן.
קוועמערהייט באצאלן ביי די סטאנציעס מיט קרעדיט קארדס און דעביט קארדס, אדער דורך ניצן  בא

שנעלע  DC 2,600פון "עלעקטריפיי אמעריקע", וועלכע באהעפט דרייווערס מיט די   מאביל עפפ דעם
צע פון "עלעקטריפיי אמעריקעס" דרייווערס וועלן אויך באקומען שטי טשארדזשערס איבער דאס לאנד.

  קאסטומער פארבינדונג צענטער. 24/7
  

"עלעקטריפיי קאמערשעל" טוט כסדר אינאווירן, שטעלט צו א סטאנציע נעץ נישט צום פארגלייכן, און  
פארמאגט א פעלזן־פעסטע קאנצענטרירונג אויף אונזערע קאסטומערס כדי צו העלפן ארגאניזאציעס זיך 

רברייטערן מיט אולטרא־שנעלע טשארדזשינג איבער ניו יארק, אמעריקע, און קאנאדא," קענען שנעל פא
האט געזאגט רעיטשעל מאוזעס, דירעקטארין פון קאמערציעלע סערוויסעס, גרין־נאטורליכע 

"דאס צוזאמענארבעטן מיט פאראויס־  שטעט, און ביזנעס אנטוויקלונג ביי "עלעקטריפיי אמעריקע".
אציעס ווי "ניו יארק פאוער אויטאריטי" העלפט פארשנעלערן אויסהאלטעוודיגע זעהענדע ארגאניז

באוועגליכקייט דורך ארויסשטעלן פערטיגע, אינאווירטע טשארדזשינג פעאיגקייטן צו קאמערציעלע  
  ביזנעסער וועלכע מאכן אן עלעקטרישן צוקונפט א פריאריטעט." 

( האבן  New York Electric and Gas Corporation"ניו יארק עלעקטריק ענד געז קארפארעישען" )
מיט די אינזשעניריע און דאס אויספלאנירן דעם עלעקטרישע סיסטעם וואס שטיצט די   NYPAגעהאלפן 

  טזארדזשינג סטאנציעס.
  

שטאלצירט זיך מיט   NYSEG"  האט געזאגט, NYSEGפון  CEOקארל א. טיילאר, פרעזידענט און 
טזארדזשינג סטאנציעס איבער  EVשטיצן דעם סטעיט׳ס איניציאטיוו צו פארברייטערן דאס צוטריט צו 

מיר זענען   אונזער גאנצער סערוויס שטח אזוי ווי דער וואס מען האט היינט אנטפלעקט אין אוניאנטע.
ייע ענערגיע צוקונפט און צו שטיצן  איבערגעגעבן צו העלפן אונזערע קאסטומערס זיך צוגרייטן פאר א נ

די   טזארדזשינג סטאנציעס. EVדעם סטעיטס ענערגיע צילן פארבינדן מיט פארמערטע צוטריט צו 
עלעקטריזירונג פון דעם טראנספארטאציע סעקטאר וועט העלפן רעדוצירן קארבאן עמיסיעס, און  
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נזערע קאסטומער און אלע ניו  אונטערהייבן א מער אויסהאלטעוודיגער ענערגיע צוקונפט פאר או
  יארקער." 

  
די נייע אינסטאלאציע שטיצט אויך אונטער דעם גאווערנער׳ס "מעיק רעדי" פראגראם וואס איז 

טזארדזשינג  EVפינאנסירט דורך יוטיליטיס וואס געהערן צו אינוועסטירער־אייגנטימער צו באזעצן די 
באניץ, מיט א ציל   EVערהאלטן פארברייטערטע סטאנציעס אין הויפטוויכטיגע פלעצער, און אונט

ביליאן   $1ניו יארקס  .2025טזארדזשינג סטאנציעס ביז׳ן יאר  50,000ארויסצושטעלן איבער 
אינוועסטירונג אין עלעקטריזירן ניו יארקס טראנספארטאציע סעקטאר מאכט וואקסן דאס צוטריט צו  

ענעפיטן אלע ניו יארקער, אריינגערעכנט די אין  ריינע טראנזיט און עלעקטרישע טראנספארטאציע צו ב
ווייניג־פארדינענדע און אומגינציגע געגענטער, דורך רעדוצירן די אויסקנאלגאזן און שאפן ריינערע לופט  

די אינוועסטירונגען און די עלעקטריזירונג באמיאונגען אונטער אזעלכע  און געזונטערע קאמיוניטיס. 
, "עוואלוו נ.י.", און "טשארדזש נ.י.", אין צוזאמענארבעט מיט דער "ניו יארק  פראגראמען ווי "מעיק רעדי" 

 New York State Energy andסטעיט ענערדזשי ענד ריסירטש דעוועלאפמענט אויטאריטי" )
Research Development Authority) און דער "ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו ענווייראנמענטאל ,

, וועלן העלפן  (New York State Department of Environmental Conservationקאנסערוועישען" )
דעם סטעיט דערגרייכען אירע אמביציעזע צילן אויסגעשטעלט אין דעם "קלימאט אנפירערשאפט און  

  (. Climate Leadership and Community Protection Actקאמיוניטי באשיצונג אקט" )
  

ואלוו נ.י." שנעלע טזארדזשערס ביי "מיראביטא" סטאנציעס, און אנדערע  אינפארמאציע וועגן די "עו 
אדער דורך אראפלאדנען  PlugShareוועלכע ווערן באלד ארויסגעשטעלט, קען מען טרעפן אויף 

Chargeway  עפפ. דעם  
  

  רנדע קלימאט פלאןניו יארק סטעיטס לאנד־פי
גאווערנער קאומאוס לאנד־פירנדע קלימאט אגענדא איז דאס מערסט־אגרעסיווע קלימאט און ענערגיע  

איניציאטיוו אין דעם לאנד, און רופט אויף א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע איבערטוישונג אויף ריינע ענערגיע  
נאטוליכער עקאנאמיע בשעת ניו יארק סטעיט  וואס וועט שאפן דזאבס און ווייטער אונטערהייבן א גרין־

דאס אריינשרייבן אין געזעץ דורך דער "קלימאט  פאנדעמיע. 19-קומט צו זיך פון דער קאוויד 
אנפירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט" ברענגט ניו יארק אויף א וועג צו דערגרייכן איר מאנדאט 

פראצענט באנייעוודיגע   70, ארייננעמענדיג 2040 און ציל אויף א זערא־עמיסיע סעקטאר ביים יאר
דאס   , און צו דערגרייכן א גענצליך קארבאן־נייטראלע עקאנאמיע.2030ענערגיע פרודיצירוג ביים יאר 

ביליאן   $4בויט אויף ניו יארקס אומדערהערטע פארשנעלערונג פון ריינע ענערגיע, אריינגערעכנט 
ע באנייעוודיגע פראיעקטן איבער דעם סטעיט, דאס שאפן מער ווי  גרויס־פארנעמיג 91אינוועסטירט אין  

  9,000דזאבס אין ניו יארקס ריינע ענערגיע סעקטאר, און א פארשפרעכונג צו אנטוויקלען  150,000
פראצענט געוואוקס אין דאס   1,800, און 2035מעגאוואטס פונבארטנדיגע ווינט ענערגיע ביים יאר 

אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער קאומאו וועט ניו   .2011קטאר זינט פארשפרייטע זון־קראפט סע
שטאפלען   1990פראצענט פון   85יארק בויען אויף די פארשריטן, און רעדוצירן אראנזשעריע־גאזן מיט 

פראצענט פון די ריינע ענערגיע   40, און גלייכצייטיג טרעפן דעם ציל צו ערליפערן 2050ביז 
נעפיטן צו אומגינציגע קאמיוניטיס, און מאכן ווייטערדיגע פארשריטן צו דעם סטעיטס  אינוועסטירונג בע

טריליאן   185ענערגיע שפארעוודיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן־פלאץ ענערגיע פארניץ מיט  2025
BTU .באניצער ענערגיע איינשפארונג  

  
 וועגן "עוואלוו נ.י."

יארק פאוער אויטאריטי" איניציאטיוו צו פארשנעלערן דאס אננעמען פון  "עוואלוו נ.י. איז דער "ניו 
דער פראגראם שאפט פריוואט־סעקטארישע שותפות׳ן   ( איבער דער סטעיט.EVsעלעקטרישע אויטאס )

גרינגער צו ניצן פאר אלע ניו   EVצו פארברייטערן דעם שנעל־טשארדזשן אינפראסטרוקטור און מאכן  
ירט שנעלע טשארדזשערס לענגאויס הויפט הייוועי קארידארס אין פינף  אינסטאל NYPA יארקער.
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"עוואלוו נ.י." טוט אונטערשטיצן ניו יארק   הויפטוויכטיגע שטעט און נעבן ניו יארק סיטי עירפארטס.
, און איז א הויפט  2030פראצענט ביז   40סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן אראנזשעריע־גאז אויסקנאל מיט 

  10,000" פראגראם אהערצושטעלן 2.0רנער ענדרו מ. קאומאוס "טשארדזש נ.י. חלק פון גאווע
 פאר מער אינפארמאציע אדער מיט אונז פארבינדןאיר קענט זיך  .2021טשארדזשינג סטאנציעס ביז 

  .טרעפט עס דא
  

 וועגן "מיראביטא" 
 Mirabito Family ofדי פאמיליע־געפירטע פארמעגן פון דעם "מיראביטא פעמילי אוו קאמפאניס" )

Companies)  עס אפערירט אין ניין סטעיטס מיט מערערע דיוויזיעס, אריינגערעכנט היים ענערגיע ,
פראדוקטן און סערוויסעס פאר דער היים, קאנוויניענס געשעפטן, האולסעיל ענערגיע פראדוקטן און  

מער אינפארמאציע קען מען   יר." סערוויסעס, נאטורליכע גאז און עלעקטריק, און "מיראביטא טראק ריפע
  .דא באקומען

  
  

###  
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