
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

שָאר  -מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין ָאף 500וועגווייזיגע -גאווערנער האקול אנאנסירט לאנד
   ווינט
  

  2022שָאר ווינט פארשאפונג אין -נייע אינוועסטירונג צו שטיצן ניו יארק׳ס דריטער ָאף
  

פלאן וועט ווייטער וואקסן דעם לאנד׳ס מערסט אקטיווער דעוועלאפמענט פארטפעל אויסער איר  
גוט באצאלטע גרינע דזשאבס,   6,800ביליאן דאלער איבער׳ן סטעיט,  12.1איצטיגע איינפלוס פון 

גענוג אויף צוצושטעלן עלעקטרישע קראפט באלד  —גיגאוואט פון ענערגיע  4.3און ברענגען איבער 
     מיליאן וואוינונגען 3

  
   שָאר ווינט-וועט פארזיכערן ניו יארק׳ס פאזיציע אלס דער לאנד׳ס צענטער פאר ָאף 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן צו פארשטערקערן ניו יארק׳ס באנייאיגע ענערגיע  

שָאר ווינט אלס -אינוועסטירונג אין ָאף מיליאן דאלערדיגע  500וועגווייזיגע -פירערשאפט און מאכן א לאנד 
שָאר ווינט -סטעיט ָאוו דע סטעיט. דער פלאן וועט אינוועסטירן דירעקט אין ָאף 2022טייל פון דעם  

טשעין אינפראסטרוקטור, שאפן טויזנטער גוט באצאלטע גרינע דזשאבס,  -פאבריצירונג און סופליי
ן ברענגען גענוג ענערגיע צו געבן עלעקטרישע קראפט  צושטעלן ביליאנען אין עקאנאמישע איינפלוס, או

   פאר מיליאנען וואוינונגען.
  

שָאר ווינט פראדוקציע, שאפן גרינע  - ״מיט דער אינוועסטירונג וועט ניו יארק פירן דעם לאנד אויף ָאף
אקול  האט גאווערנער הדזשאבס פאר ניו יארקער, און באקרעפטיגן אונזער ריינע ענערגיע צוקונפט,״  

שָאר ווינט און באנייאיגע ענערגיע. מיר מוזן -״איך בין שטאלץ צו מאכן ניו יארק א פירער אין ָאףגעזאגט. 
שָאר ווינט צו טרייבן אונזער עקאנאמיע פאראויס און נאכקומען אונזערע  -אויסניצן די פאטענציעל פון ָאף

    אמביציעזע קלימאט צילן.״ 
  

באצאלטע דזשאבס,  -דירעקט גוט 6,800ווינט פלאן וועט בויען אויף איבער  שָאר-גאווערנער האקול׳ס ָאף 
  4.3ביליאן דאלער איבער׳ן גאנצן סטעיט, און איבער  12.1א קאמבינירטע עקאנאמישע ווירקונג פון 

מיליאן ניו יארקער וואוינונגען,   3גיגאוואט ענערגיע, וואס איז גענוג אויף צו באקרעפטיגן באלד 
ציל. צו צעמענטירן ניו יארק׳ס נאציאנאלע פירערשאפט אין   2035ג האלב פון ניו יארק׳ס פארטרעטנדי 

   שָאר ווינט ענערגיע וועט גאווערנער האקול: -ָאף
  

ניו שָאר ווינט אינפראסטרוקטור:  -וויכטיגע ָאף -מיליאן דאלער אין קריטיש 500אינוועסטירן   •
טשעין -מיליאן דאלער אין די פארטס, פאבריצירונג, און סופליי 500יארק וועט אינוועסטירן ביז 

שָאר ווינט אינדוסטריע, אויסניצנדיג  - פירן איר ָאף-אינפראסטרוקטור נויטיג אויף פאראויס
ביליאן דאלער אין עקאנאמישע אקטיוויטעט און אין דער   2צוצושטעלן איבער  פריוואטע קאפיטאל 

גוט באצאלטע גרינע דזשאבס. די אינוועסטירונג וועט   2,000זעלבער צייט שאפן איבער  



שָאר ווינט ענערגיע מארקעט לענגאויס דעם  - פארזיכערן אז ניו יארק האט דער שטערקסטער ָאף
טשעין צענטער פאר אנדערע  -שָאר ווינט סופליי-כן צו זיין דער ָאף מזרח בארטן, און אונז ערמעגלי

   פראיעקטן ארויף און אראפ דעם בארטן.
מיליאן   1.5  שָאר ווינט ענערגיע צו באקרעפטיגן לכל הפחות- איינשאפן גענוג נייע ָאף •

וועט איינפירן איר   NYSERDAנייע דזשאבס:  2,000וואוינונגען און שאפן לכל הפחות 
, וואס איז ערווארטעט צו רעזולטירן אין לכל  2022שָאר ווינט פארשאפונג אין - נדע ָאף קומע

מיליאן וואוינונגען, און  1.5גענוג אויף צו באקרעפטיגן  —גיגאוואט פון נייע פראיעקטן   2הפחות 
שָאר  -מיליאן וואוינונגען באקרעפטיגט דורך ָאף 4.5ברענגען דעם סטעיט׳ס סך הכל צו איבער 

שָאר  -מיליאן דאלערדיגע ָאף   500וועט צוזאמּפָארן דער איינשאפונג מיט די  NYSERDAנט. ווי
   ווינט אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג איינצושאפן מאקסימום אויסניץ כוח פאר ניו יארק. 

  4שָאר ווינט טראנסמיסיע נעץ צו באקרעפטיגן -איינפירן פלאנירונג פאר א צוקונפטיגע ָאף •
שָאר ווינט גריד וואס איז פעאיג אויף -צו פארווירקליכן אן ָאף  יארק סיטי וואוינונגען:  מיליאן ניו

שָאר ווינט ענערגיע דירעקט אין ניו יארק סיטי און -גיגאוואטס פון ָאף  6צוצושטעלן לכל הפחות 
ר און ים ערד -אין דער זעלבער צייט מינימיזירן ָאנ טורן פלאך ווירקונגען, וועלן סטעיט אגענ-שא ָ

שָאר  -אויספירן א ניו יארק סטעיט קעיּבל קארידאר שטודיע צו אידענטיפיצירן סטראטעגישע ָאף
   ווינט קעיּבל קארידארס און צוטריט צו הויפט פונקטן פון אינטערבאהעפטונג צו דער גריד.

קסעס  בויענדיגע אויף די סו׳דיעּפ ווָאטער׳:  2.0שָאר ווינט מייסטער פלאן -איינפירן דעם ָאף •
איינפירן א   NYSERDAשָאר ווינט מייסטער פלאן וועט -פון ניו יארק׳ס פרייז געווינענדע ָאף

שָאר  -: ׳דיעּפ ווָאטער׳ וועט אויפשליסן דער נעקסטער פראנטיער פון ָאף2.0נייעם מייסטער פלאן 
   ווינט אנטוויקלונג. 

 
- סטרוקציע אויף דער סטעיט׳ס ערשטע ָאףאינאיינעם מיט די דרייסטע שריטן וועט ניו יארק אנהויבן קאנ

רם, אין אנהויב -שָאר ווינט פראיעקט, דער סָאוט ֿפָארק ווינט   .2022פא 
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