
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/22/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אין לויף פון קלימאט וואך, אנאנסירט גאווערנער האקול גרויסע פארשריטן אין מאדערניזירן ניו  
נלאזע עלעקטרישע  -יארק׳ס ריינע היידרא   ענערגיע פראיעקט, סטעיט׳ס פעלזנשטיין פון קַארבא 

 ענערגיע  
 

לעבן פון  -ריר ביליאן ריינע ענערגיע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג צו פארלענגערן דאס אפע 1.6
ענערגיע׳ס פארגאנצעטע ראלע  -הויפט ניאגארא ענערגיע קראפט פראיעקט און פארזיכערן היידרא  

 אין דער סטעיט׳ס טראנזיציע צו א שטארקער ריינע ענערגיע עקאנאמיע  
  

 מעגאוואטס   2,675גרעסטע ענערגיע פראדוצירער אין דער סטעיט קען שאפן ביז 
  

דזשענערעישען ניאגארא  -און ווידעאו פון דער נעקסט דאבילדער פון דער פאבריק צו געפונען  
   דאמאדערניזאציע און דיגיטיזאציע פראיעקט צו געפונען 

  
האט גאווערנער קעטי האקול היינט אנאנסירט, אין לויף פון קלימאט וואך, דאס פארענדיגן פון א הויפט 

וער  מיליאן דאלערדיגע מאדערניזאציע און לעבנס פארלענגערונג באמיאונג ביי דער ניו יארק פאו 460
 13אויטאריטעט׳ס לואיסטאן פאמפ דזשענערעיטינג פאבריק און דער דיגיטיזאציע פון די ערשטע פון 

ענערגיע טורבינעס ביי דעם ראבערט מאזעס ניאגארא ענערגיע פאבריק. דער דיגיטיזאציע איז -היידרא  
יעריגע -15דיגע  ביליאן דאלער 1.1, א "דזשענערעישען ניאגארא- נעקסט"דער ערשטער גרייכפונקט פון 

מאדערניזאציע און דיגיטיזאציע פראגראם צו באדייטנד פארלענגערן דער אפערירונג לעבן פון דער  
ביליאן דאלער פון ריינע  1.6ניאגארא ענערגיע פראיעקט. אינאיינעם פארטרעטן די פראיעקטן באלד 

יעקט וואס וועט העלפן ענערגיע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען ביי דער ניאגארא ענערגיע פרא
פראצענט   100אוואנסירן ניו יארק סטעיט׳ס אגרעסיווע ריינע ענערגיע ציל אויף זיך איבערטוישן אויף 

נלאזע עלעקטריציטעט ביז  . גאווערנער האקול האט באזוכט דעם ראבערט מאזעס פאבריק  2040קַארבא 
 ונגען.  היינט אויף איבערצוקוקן די אפגרעידס און דיגיטיזאציע באמיא

  
נעמען דרייסטע שריטן אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג איז נאך קיינמאל נישט געווען וויכטיגער, "

נלאזע קוועלער פון  און ניו יארק סטעיט איז גרייט צו פירן דעם וועג פאראויס אין אויסניצן קַארבא 
מאדערניזירן אונזער ניאגארא ענערגיע דורך דיגיטיזירן און " האט גאווערנער האקול געזאגט. " ענערגיע,

פראיעקט, איינע פון די גרעסטע קוועלער פון ריינע ענערגיע אין דעם לאנד, פארזיכערן מיר אז עס וועט  
אנהאלטן צו באקרעפטיגן אונזער עקאנאמיע פילע יארן אין דער צוקונפט. דער פראיעקט שטעלט אוועק  

ואס עס פארלאנגט זיך צו מאדערניזירן און אפגרעיד׳ען א  ניו יארק אלס א פרעכטיגער ביישפיל פון ו
רס.-גרויסע, קאמפליצירטע ענערגיע    "שאפן רעסא 

  
יעריגע ריינע ענערגיע אינפראסטרוקטור אפגרעיד פראיעקטן טוהען ווידעקר באטאנען ניאגארא  -די מולטי

רס וואס  וועט געבן פארלעסליכקייט, ענערגיע פראיעקט׳ס ראלע אלס גרונטליכער ריינע ענערגיע רעסא 
וועגווייזיגע קלימאט  -בייגיגקייט, און פעסטקייט וואס זענען נויטיג אויף צו אוואנסירן דער סטעיט׳ס לאנד

   פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט )קלימאט אקט( צילן.
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/atoms/files/Niagara_Power_Project.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85Ouypocfvo


באשטייעט דעם  דער ראבערט מאזעס און לואיסטאן פאמפ דזשענערעיטינג פאבריקן, פון וועלכע עס 
מעגאוואט  2,675ניאגארא ענערגיע פראיעקט, האבן א קאמבינירטע נעטא פארלעסליכע פעאיגקייט פון 

(MW  וועלכס מאכט דעם ניאגארא ענערגיע פראיעקט דער גרעסטער דזשענערעיטינג איינריכטונג אין ,)
איז גענוג עלעקטרישע ענערגיע צו טרעפן   MWדעם סטעיט און איינע פון די גרעסטע אין דעם לאנד. איין 

די לואיסטאן פאמפ דזשענערעיטינג   געווענליכע וואוינונגען. 1,000ביז  800די ענערגיע געברויכן פון 
פאבריק און ראבערט מאזעס ענערגיע פאבריק פארבעסערונגען נעמען אריין איבערטוישן פארעלטערטע  

לכע שפיגלען אפ פארגעשריטענע דיגיטאלע טעכנאלאגיעס  אויסריכטונגען מיט די לעצטע מאשינען ווע
עלעקטרישן פראיעקט׳ס פונקציע. דעי פראיעקטן וועלן פארזיכערן די  -פאר אפטימיזירן דעם היידרא  
טערמיניגע צוקונפט אלס א ריינע ענערגיע קראפט דזשענערעיטער וואס  -קאמבינירטע פאבריקנ׳ס לאנג 

ן מערב ניו יארק און לענגאויס דעם סטעיט דורך איר נידעריגע קאסט  טרייבט עקאנאמישע אנטוויקלונג אי
פראגראם. דער ניאגארא    NY-טשארדזש-ריענערגיע אלאקירונג פראגראמען, אריינגערעכנט ניו יארק׳ס 

ביליאן דאלער אין   13דזשאבס און  200,000פראיעקט, דורך די פראגראמען, שטיצט דירעקט איבער 
 קאפיטאל אינוועסטירונגען. 

  
NYPA ,אין דער צייט וואס מיר זוכן וועגן " פארזיצער דזשאן אר. קאעלמעל האט געזאגט

פאנדעמיע, ערמעגליכט דער    19-איבערצובויען דער עקאנאמיע און זיך ערהוילן פון דער קאוויד
פארצוזעצן ווייטער צו דזשענערעיט׳ען ריינע   NYPAמאדערניזאציע און דיגיטיזאציע פראיעקט פאר׳ן 

פראדוצירנדע קאמפאניס, און פארשנעלערן ניו   -ענערגיע, באזארגן ביליגע ענערגיע קראפט צו דזשאב 
יארק׳ס רייזע צו א ריינע ענערגיע צוקונפט. היסטאריקער וועלן צוריקקוקן אויף די ארבעט וואס מיר טוען  
צו טראנספארמירן דער ניאגארא ענערגיע קראפט פראיעקט אלס א גורל׳דיגער מאמענט אין ניו יארק׳סי  

   "ן איר ענערגיע גריד.קארבאניזיר-איבערטוישונג צו דע
  

NYPA קאנגראטולאציעס פאר דעם טיעם  " או גיל ס. קוויניאנעס האט געזאגט,- אי-פרעזידענט און סי
ביי דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט אויף דאס אוואנסירן די גרייכפונקטן אין דער מערקווירדיגער ריינע  

טערגרונד פון א פאנדעמיע, און פילצאליגע  ענערגיע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג. קעגן דעם הינ
אנדערע שוועריגקייטן, איז דאס אן אויסערגעווענליכע אויפטוה. די פארזיכטיגע צוזאמענארבעט צו  

אפגרעיד׳ען ביידע פאבריקן פון וועלכע עס באשטייעט דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט איז אן  
ונג צו טראנספארמירן ניו יארק׳ס ענערגיע יעריגער באמיא -אינטעגראלע שטאנדטייל פון א מולטי

   "סיסטעם.
  

 לואיסטאן פאמפ דזשענערעיטינג פאבריק לעבן פארלענגערונג און מאדערניזאציע פארענדיגט 
דאלארדיגע לעבן פארלענגערונג און  -מיליאן-460יעריגע -10פארענדיגטער -א פולשטענדיג

(, וועלכס האט זיך אנגעהויבן  LPGPמאדערניזאציע פון דעם לואיסטאן פאמפ דזשענערעיטינג פאבריק )
טורבינעס און איר   -פאמפ 12, האט אריינגערעכנט דאס איבערטוישן פון דעם איינריכטונג׳ס 2012אין 

ּפ טרענספארמערס, וועלכע גייען נאך צוריק ביז - דזשענערעיטער סטעּפ ווען דער ניאגארא    1961א 
טורבינעס איז פארענדיגט געווארן   12ן אלע  פאבריק איז ערשט אריין אין סערוויס. דאס איבערמאכן פו

 אין אוגוסט.  
  

LPGP   געניצטע שעה׳ן פון ענערגיע פארלאנג,  -ענערגיע אין די מערסט-שטעלט צו ריינע היידרא
צוגעבנדיג צו די אויסגאבע פון דעם ראבערט מאזעס ניאגארא ענערגיע פאבריק, דער הויפט 

אגארא ענערגיע פראיעקט. די ארבעט וואס איז פערטיג געווארן  דזשענערעיטינג איינריכטונג ביי דער ני
טורבינע יעדע אכט ביז ניין מאנאטן,   -האט אריינגענומען דאס איבערטוישן פון איין פאמפ LPGPביי דער 

טורבינע איינהייטן זענען געשטאנען גרייט פאר אפעראציע אין  LPGP 12פון די  11פארזיכערנדיג אז 
זאל קענען טרעפן צו אירע פארשפרעכונגען צו אירע ענערגיע   NYPAרעיד כדי אז לויף פון דעם אפג

קאסטומערס. דער פאבריק סערווירט אויך מוניציפאליטעטן און רורעל עלעקטרישע קאאפעראטיוון 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4515b25c-1a8e8b66-45174b69-ac1f6b44fec6-e8804ce21730fe81&q=1&e=5a8e8175-56f5-4495-bead-204e5395c415&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fincentives-and-grants%2Frecharge-ny
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4515b25c-1a8e8b66-45174b69-ac1f6b44fec6-e8804ce21730fe81&q=1&e=5a8e8175-56f5-4495-bead-204e5395c415&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fincentives-and-grants%2Frecharge-ny


לענגאויס דעם סטעיט. גאווערנער האקול האט געפייערט דעם לעבנס פארלענגערונג און מאדערניזירונג  
  .2017פונקט ביי א פארקומעניש ביי דעם פאבריק אין -לפראיעקט מיט

  
 ערשטע טורבינע דיגיטיזירט    "דזשען-נעקסט"

  1.1געווארן א  "דזשענערעישען ניאגארא- נעקסט", איז דער  2019נאכ׳ן אוועקגעשטעלט ווערן אין יולי 
ייטנד פארלענגערן די  יעריגע מאדערניזאציע און דיגיטיזאציע פראגראם צו באד-15ביליאן דאלערדיגע 

דער לעצטנס פארענדיגטער   אפעראציע לעבן פון דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט אין לואיסטאן.
אינסטאלאציע פון נייע דיגיטאלע קאנטראלס אויף דעם ערשטן טורבינע דזשענערעיטער איינהייט האט 

ינריכטונג׳ס קאנטראל צימער  דיגיטאלע פארבינדונגען צו דעם אי  אריינגערעכנט דאס מאכן קעגנזעציגע
אלס טייל פון דער פאבריק׳ס אלגעמיינע קאנטראל צימער אפגרעיד און איבער אויסלייגן, און צו דער  

יַארד וואו ניאגארא ענערגיע קראפט ווערט פארטיילט איבער ניו יארק׳ס טראנסמיסיע  -פאבריק׳ס סוויטש
לירט דיגיטאלע קאנטראלס אויף די יַארד האבן ארבעטער אינסטא-סיסטעם. אין דעם סוויטש

  אנימאציעברעיקערס קעגנזעציג די אפגרעיד׳טע טורבינע. דער דאזיגער  -טראנספארמער און צירקיוט
ינהייט, דער קאנטראל  גיבט צו פארשטיין די דיגיטאלע קענעקטארס צווישן דער דזשענערעיטינג אי

דיגיטיזירן דעם ערשטן טורבינע איינהייט, וועלכס האט זיך יַארד. ארבעט אויף צו -צימער, און דער סוויטש
 NYPA, איז א שטאנדטייל פון אן אויסשטעל פלאן קאנטראקט וואס אנגעהויבן פאריגעס יאר נאוועמבער

ּב לבורנס ענד מעקדאנעטראסטיס האבן געשאנקען פאר  קאנטראקטן צו עמערסאן,  -און רעכנט אריין סא 
 א גלאבאלער באזארגער פון אוטומאציע לייזונגען, אן פערגוסאן עלעקטריק פון באפעלאו.  

  
ּפ קאנטראל  -אין צוגאב צו דיגיטיזירן דעם פאבריק׳ס דזשענערעיטינג איינהייטן און בויען א נייע ּבעק א 

איניציאטיוו אנטהאלט אן אויספירליכע אינספעקציע פון  " ניאגאראדזשענערעישען  - נעקסט" צימער, דער 
פיס אין  24פוסיגע הוילע פייפס וואס זענען -485די   --דעם ראבערט מאזעס פאבריק׳ס ּפענסטַאקס 

רּבעי צו די   דיאמעטער לענגאויס דער פארנט טייל פון דעם פראיעקט וואס טראגן וואסער פון דעם פא 
טאניגע קרעין וועלכס ערמעגליכט פאר מעכאנישע  -630רס; איבערטוישונג פון טורבינע דזשענערעיטע

ארבעט געטוהן צו ווערן אויף די טורבינעס; און דאס איבערמאכן און / אדער ערזעצן מעכאנישע  
 שטאנדטיילן וועלכע זענען שוין אינגאנצן אויסגעניצט.  

  
מענדן טורבינע דזשענערעיטער איינהייט קאנטראל  א פלאנירטער איינהייט אויסלעש צו דיגיטיזירן דעם קו

מאדערניזאציע און דיגיטיזאציע   NextGenNiagara#יעריגע  -סיסטעם אלס טייל פון דעם מולטי
 . 2022פראיעקט איז ערווארטעט עס וועט זיך אנהייבן אין מאי 

  
ענערגיע איז איינע פון ניו יארק  -ריינע באנייבארע היידרא  " סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט,

סטעיט׳ס גרעסטע אוצרות. עס פריידט מיר צו אנערקענען די ארבעט וואס דער ניו יארק פאווער  
אויטאריטעט נעמט אונטער צו פארזיכערן אז דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט זעצט פאר ווייטער צו גיבן 

ו ניו יארקערס און עקאנאמישע שטיצע טיף אריין אין דער צוקונפט, אין דער  נויטיגע ענערגיע צ -העכסט
קארבאניזירן אונזער ענערגיע סיסטעם און טרעפן צו ניו יארק׳ס אמביציעזע -צייט וואס מיר ארבעטן צו דע

פאר׳ן האלטן די וויכטיגע אפגרעיד פראיעקטן זאלן זיך כסדר   NYPAריינע ענערגיע צילן. א דאנק אייך 
   "ציען אויף פאראויס טראץ די שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך דער פאנדעמיע.

  
רט האט געזאגט,  דער ריזיגע אינוועסטירונג אין דעם ניאגארא   יטמ"סענאט מינאריטעט פירער ראּב א 

ט  ענערגיע פראיעקט, טוהען ניו יארק סטעיט און ניו יארק פאווער אויטאריטעט צייגן זייער אנטשלאסנקיי
צו איינוואוינער, ביזנעסער, און ענערגיע אין מערב ניו יארק. אונזער ראיאן און אונזער סטעיט זענען 

געבענטשט מיט איינע פון די גרעסטע נאטורליכע אוצרות פון ענערגיע סיי וואו אין דער וועלט, און אונזער 
וזעצן ווייטער צו געבן פאר ארטיגע  פעאיגקייט אויסצוניצן די דאזיגע ענערגיע וועט אונז ערמעגליכן פארצ

   "איינוואוינער און ביזנעסער פארלעסליכע ריינע ענערגיע פילע יארן אין דער צוקונפט.
  

https://www.youtube.com/watch?v=CVDDpXzh80c
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14799d80-4be2a48e-147b64b5-0cc47aa88e08-14879a1e10b60a5a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20201117-milestone
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14799d80-4be2a48e-147b64b5-0cc47aa88e08-14879a1e10b60a5a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20201117-milestone
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14799d80-4be2a48e-147b64b5-0cc47aa88e08-14879a1e10b60a5a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20201117-milestone
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14799d80-4be2a48e-147b64b5-0cc47aa88e08-14879a1e10b60a5a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20201117-milestone
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__link.mediaoutreach.meltwater.com_ls_click-3Fupn-3DyfNakHPY6oP5o-2D2BTKiU4I9pBo-2D2B6s4xWrPvaQl3jTa3GUhJzG58eVNbmV2qElQdLSiaVKsO2xDYBPNeSr2naZywYQBz-2D2FzTIEbHh6DOvodEz-2D2Fv8w-2D2F-2D2BJtHHDrc8SwTZdoq8tIIUMQAqbLgEXMQXP4NHZPw-2D3D-2D3Dwi0i-5FISRr5-2D2FhKm0QkxPTfEI-2D2BB8-2D2F8d7QovuvUT-2D2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2D2FycPWg-2D2Fa-2D2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvyt7QJu8ZLEP-2D2BhQJE8Cu2-2D2FKrLQqvyps4DltyTacLUrUvUIMQCFd2RYPU-2D2B-2D2BrlaPXO7f0auXEIBq0Goks-2D2BtsK3zogOZSs3gUM0ne4PiOjarKf-2D2F83i73Ca7m6-2D2BkRjbzqRxJlH9HX5oPbvH4QBPCiwuSdm90QGVqTIC3RU51XUxD8xb-2D2BY-2D2BQ7-2D2BTsacSnCrq3fE-2D2FEkIqycg9M293CZyCufCLxRpBoRL9cdB-2D2Bd3w3-2D2BbP-2D2BJGTxkzNV4zKpGrq2MzbEOyeuOfk4fNQ5ghSrX7Q-2D2FN6-2D2FIu-2D2Btc2w-2D3D-2D3D&d=DwMFaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=vy1LIIjXHA5sC1XFYEPcLZbSVKPkcCMOT__rujAN8S8&m=oN6YR5pTCMPEGS_p1FFpbvaqos7UrZtuOoQsTDbqDXc&s=ZkdQsulJ_FFrcd2x1B9MTpQLo33SeYea2kie83tVaD0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__link.mediaoutreach.meltwater.com_ls_click-3Fupn-3DyfNakHPY6oP5o-2D2BTKiU4I9pBo-2D2B6s4xWrPvaQl3jTa3GUhJzG58eVNbmV2qElQdLSiaVKsO2xDYBPNeSr2naZywYQBz-2D2FzTIEbHh6DOvodEz-2D2Fv8w-2D2F-2D2BJtHHDrc8SwTZdoq8tIIUMQAqbLgEXMQXP4NHZPw-2D3D-2D3Dwi0i-5FISRr5-2D2FhKm0QkxPTfEI-2D2BB8-2D2F8d7QovuvUT-2D2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2D2FycPWg-2D2Fa-2D2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvyt7QJu8ZLEP-2D2BhQJE8Cu2-2D2FKrLQqvyps4DltyTacLUrUvUIMQCFd2RYPU-2D2B-2D2BrlaPXO7f0auXEIBq0Goks-2D2BtsK3zogOZSs3gUM0ne4PiOjarKf-2D2F83i73Ca7m6-2D2BkRjbzqRxJlH9HX5oPbvH4QBPCiwuSdm90QGVqTIC3RU51XUxD8xb-2D2BY-2D2BQ7-2D2BTsacSnCrq3fE-2D2FEkIqycg9M293CZyCufCLxRpBoRL9cdB-2D2Bd3w3-2D2BbP-2D2BJGTxkzNV4zKpGrq2MzbEOyeuOfk4fNQ5ghSrX7Q-2D2FN6-2D2FIu-2D2Btc2w-2D3D-2D3D&d=DwMFaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=vy1LIIjXHA5sC1XFYEPcLZbSVKPkcCMOT__rujAN8S8&m=oN6YR5pTCMPEGS_p1FFpbvaqos7UrZtuOoQsTDbqDXc&s=ZkdQsulJ_FFrcd2x1B9MTpQLo33SeYea2kie83tVaD0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__link.mediaoutreach.meltwater.com_ls_click-3Fupn-3DyfNakHPY6oP5o-2D2BTKiU4I9pBo-2D2B6s4xWrPvaQl3jTa3GUhJzG58eVNbmV2qElQdLSiaVKsO2xDYBPNeSr2naZywYQBz-2D2FzTIEbHh6DOvodEz-2D2Fv8w-2D2F-2D2BJtHHDrc8SwTZdoq8tIIUMQAqbLgEXMQXP4NHZPw-2D3D-2D3Dwi0i-5FISRr5-2D2FhKm0QkxPTfEI-2D2BB8-2D2F8d7QovuvUT-2D2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2D2FycPWg-2D2Fa-2D2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvyt7QJu8ZLEP-2D2BhQJE8Cu2-2D2FKrLQqvyps4DltyTacLUrUvUIMQCFd2RYPU-2D2B-2D2BrlaPXO7f0auXEIBq0Goks-2D2BtsK3zogOZSs3gUM0ne4PiOjarKf-2D2F83i73Ca7m6-2D2BkRjbzqRxJlH9HX5oPbvH4QBPCiwuSdm90QGVqTIC3RU51XUxD8xb-2D2BY-2D2BQ7-2D2BTsacSnCrq3fE-2D2FEkIqycg9M293CZyCufCLxRpBoRL9cdB-2D2Bd3w3-2D2BbP-2D2BJGTxkzNV4zKpGrq2MzbEOyeuOfk4fNQ5ghSrX7Q-2D2FN6-2D2FIu-2D2Btc2w-2D3D-2D3D&d=DwMFaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=vy1LIIjXHA5sC1XFYEPcLZbSVKPkcCMOT__rujAN8S8&m=oN6YR5pTCMPEGS_p1FFpbvaqos7UrZtuOoQsTDbqDXc&s=ZkdQsulJ_FFrcd2x1B9MTpQLo33SeYea2kie83tVaD0&e=


אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער איבערצוטוישן  "מיטגליד מייקל דזשעי. קוסיק האט געזאגט, -אסעמבלי 
נייטיג אז מיר זאלן באדייטנד אינוועסטירן -איז העכסט  אונזער ענערגיע גריד צו ריינע באנייבארע ענערגיע

אין אונזער באנייבארע ענערגיע אינפראסטרוקטור. די אפגרעידס וואס ווערן פארענדיגט ביי דעם  
ראבערט מאזעס ענערגיע פאבריק און דער לואיסטאן פאמפ דזשענערעישען פאבריק טוהען פערפעקט 

   "קייט צו בויען דעם ענערגיע גריד פון דער צוקונפט.דעמאנסטרירן אונזער סטעיט׳ס אנטשלאסנ
  

דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט איז געווען  "  מיטגליד אנדזשעלא מארינעלא האט געזאגט,-אסעמבלי 
יעריגע -טרעגער פאר ריינע, באנייבארע ענערגיע אין ניו יארק סטעיט. דער מולטי-דער פאן

ירן, און פארלענגערן די אפעראציע לעבן פון דעם ניו יארק  אנטשלאסנקייט צו מאדערניזירן, דיגיטיז 
סטעיט אייגנשאפט וועט פארזעצן איר וויכטיגקייט אין געבן ריינע באנייבארע ענערגיע ווייט אין דער  

   " א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר אייער בליק אין שטיצן דער צוקונפט פון ריינע ענערגיע. צוקונפט.
  

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  - עיט׳ס לאנד ניו יארק סט 
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע 
ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו   ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט

פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך דער   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו גרייכן  

, אריינגערעכנט דאס  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר - נגטע ציל פאר א זעראאיר פארלא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70שאפן פון 

אומדערהערטער אינוועסטירונגען צו  -לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער
- גרויס 91ביליאן דאלער אין  21עלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער פארשנ

ביליאן דאלער צו רעדוצירן  6.8איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט,  - ארנעמיגע ענערגיעפ
אר  ביליאן דאלער פ 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, מער ווי  1.8געביידע עמיסיע, 

׳גרינע באנק׳   NYביליאן דאלער אין  1.2ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער -זויבערע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   150,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער 

פראצענטיגער העכערונג אין דער אויסגעשפרייטער  2,100, א 2019זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 
ווינט -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט -סאלאר

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן 2035ענערגיע ביים יאר 
, און אין דער זעלבער צייט  2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע  40ן פראצענט, און מיט׳ן ציל פו  35פארזיכערן אז כאטש 
ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס, און אוואנסירן פארשריטן צו  

 185סייט ענערגיע באניץ מיט -עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ-ענערגיע 2025דעם סטעיט׳ס 
 פארטע ענערגיע.  באניץ געש-פון ענדע BTUטריליאן 

  
  NYPAוועגן 

NYPA   איז דער גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד, און וועלכער
 70מייל פון טראנסמיסיע ליניעס. מער ווי  1,400דזשענערעיטינג פאסיליטיס און מער ווי  16אפערירט 

 NYPA ּפַאווער.-פראדוצירט איז זויבערע רעניועּבל היידרא   NYPAפראצענט פון די עלעקטריק וואס 
לטעדזש ענערגיע ליניעס. די  -באזיצט און אפערירט אומגעפער איין דריטל טייל פון ניו יארק׳ס הויכע ווא 

עלעקטרישע פראדוקציע איינריכטונגען,  -׳ס דריי גרעסטע היידרא  NYPAליניעס פירן ענערגיע פון 
ע איינריכטונגען,  אריינגערעכנט איר הויפט ניאגארא פאבריק, און פון ווינט ענערגיע פראדוקצי

מעגאוואט פון באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק סטעיט׳ס ענערגיע גריד. דאס   7,000באהעפטנדיג באלד 
מעגאוואט, אדער איבער   700ענערגיע און אומגעפער -מעגאוואט פון היידרא   6,200רעכנט אריין איבער 

ניצט נישט קיין שום געלט פון טעקסעס   NYPA פראדוצירטע ווינט ענערגיע.-א דריטל פון ניו יארק סטעיט
אדער סטעיט קרעדיט. אירע אפעראציעס ווערן פינאנצירט דורך דאס פארקויף פון באנדס און איינקונפט  



און  www.nypa.govפארדינט אינגאנצן דורך פארקויפן עלעקטריק. פאר מער אינפארמאציע באזוכט 
מבלער , אינסטעגרעם ,פעיסבוק ,NYPAenergy@  טוויטערפאלגט אונז נאך אויף   .  אין- לינקדאון  טא 

  
 וועגן דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט 

וק׳ס שאעלקאפף ענערגיע סטאנציע אין  והא  , און דאס  1956נאך דאס צוזאמענפאלן פון ניאגארא מא 
פראצענט פון דער   25עלימינירן פון צענדליגע טויזנטער דזשאבס אין דער ניאגארא ראיאן און באלד 

צו   1957דער פעדעראלער ענערגיע קאמיסיע ארויסגעגעבן א לייסענס אין  שטאט׳ס טעקס באזע, האט
לס היידרא   עלעקטרישע ענערגיע. דער  -דער ניו יארק פאווער אויטאריטעט איבערצובויען ניאגארא פא 

ארבעטער און אינערהאלב דריי יאר  11,700פאווער אויטאריטעט האט באשעפטיגט אן ארמיי פון 
אן קּוּבישע יַארדס פון שטיין. דער הערלקולישער אונטערנעמונג האט געפירט צו מילי 12אויסגעגראבן  

פיס ברייט, און  580פיס לאנג,  1,840דער קאנסטרוקציע פון א מאסיווער הויפט סטרוקטור וואס איז 
 פיס אין דער הייך.   384

  
איז עס געווען   1961ווען דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט האט פראדוצירט איר ערשטע ענערגיע אין 

ענערגיע איינריכטונג אין דער מערב וועלט און פרעזידענט דזשאן עף. קענעדי  -דער גרעסטער היידרא  
רעדיגקייט און"האט עס אנגערופן   א מוסטער פאר דער וועלט דורך צפון אמעריקע׳ס שּפא 

 2007יאר פון אפעראציע און איר איינשאפן א נייע פעדעראלע לייסענס אין  60נאך  "אנטשלאסנקייט.
בלייבט דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט דער שווארץ אפל פון אויג פון ניו יארק׳ס ענערגיע  

 אינפראסטרוקטור.  
  

 ### 
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