
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/4/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול הויבט ארויס די פראגראמען פאראן צו העלפן ניו יארקער זיך ספראווען מיט  
    שטייגנדע ענערגיע פרייזן 

   
גינציגקייט, צוגענגליכקייט און  -אפציעס זענען פאראן אויף צו מאקסימיזירן ענערגיע

 באקוועמליכקייט 
  

דאס קומט נאך רופן אויף יוטיליטי פירמעס צו פארשטערקערן קאנסומער באוואוסטזיניגקייט פון  
   תוצאות אויף ענערגיע בילס 

  
  דינגער און אייגנטימער היים פאר פאראן איז שטיצע פראגראם הילף ענערגיע היים

   

   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט דערמאנט ניו יארקער איבער פראגראמען און אפציעס פאראן צו  
אדרעסירן שטייגנדע ענערגיע סופליי פרייזן. פאמיליעס און ביזנעסער צוגלייך קענען אויסניצן פראגראמען  

געביידעס, וועלכע וועלן זיי  גינציגקייט און עלעקטריזירונג לייזונגען פאר היימען און -איינצופירן ענערגיע
מאכן באקוועמער און העלפן פארוואלטן ענערגיע קאסטן במשך די צייט. פריער דעם וואך האט דער  

אז דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס האט ארויסגעשיקט בריוון צו אלע ניו   טאנאנסירגאווערנער 
יארק׳ס הויפט עלעקטרישע און גאז יוטיליטי פירמעס צו פאדערן פון זיי צו טון מער ארבעט אויף זיך צו  

ע סופליי  פארבינדן און אינפארמירן מיט קלינטן איבער די ווירקונג פון ענערגיע בילס פון שטייגנדע ענערגי
מאכן ניו -ברייטע קאמפיין צו באקאנט-פרייזן. זי האט אויך איינגעפירט א פארשטערקערטע סטעיט

איינקונפט קאסטומערס אין וועלכע עס זענען  - יארקער איבער די פראגראמען פאראן פאר נידעריגע
      פאראן מיליאנען אין הילף.

   
עטער לענגאויס דעם סטעיט צו פארזיכערן אז מיר  ״מיין אדמיניסטראציע ארבעט נאענט מיט צוזאמארב

האבן א קאארדינירטע באמיאונג אין העלפן פאמיליעס און ביזנעסער אדרעסירן שטייגנדע ענערגיע  
״איך מוטיג אלע ניו יארקער אויסצוניצן די פארשידענע ערליי   האט גאווערנער האוקול געזאגט.פרייזן,״ 

טן די שטייגנדע אויסגאבן, ווי אויך פארזיכערן אז בעסטע צוגאנגען  פראגראמען פאראן צו העלפן פארוואל
 ווערן נאכגעפאלגט כדי צו רעדוצירן ענערגיע אויסניץ.״  

   
( פרעזידענט און  NYSERDAניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

CEO  ,נים פאר ניו יארקער זיך צו שפארן  ״עס זענען פאראן פילע אופדאריען עם. האריס האט געזאגט
באלייכטונג   LEDווי ניצן ענערגיע און רעדוצירן זייערע ענערגיע בילס במשך די צייט, פון גרינגע שריטן 

ביז זיך אויפצושרייבן פאר אן ארטיגע קאמיוניטי סָאלַאר אנבאטונג. די פראגראמען קענען אנבאטן א 
מיטל פאר געוויסע פון אונזערע מערסט באדערפטיגע איינוואוינער במשך די שווערע  -באלדיגע לעבנס

ווארט איבער די הילף וואס מיר   צייטן, און מיר מוטיגן אלע ניו יארקער אונז צו העלפן פארשפרייטן דעם 
    באטן אן בשעת מיר שטייען אויס שטייגנדע ענערגיע פרייזן.״ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-warns-new-yorkers-about-rising-energy-costs-and-directs-utilities-work&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=taT%2FhzUGkdWCS1n1FczSNY93Y%2FrY2EhBSFy9aFCA8d4%3D&reserved=0
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( אמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ OTDAאפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף )
ברענשטאף  אזוי ווי ניו יארקער שפירן ווייטער דעם בודזשעט קלעם פון שטייגנדעהאט געזאגט, ״

פרייזן, מוטיגן מיר אלע בארעכטיגטע הויזגעזינדער זיך צו ווענדן פאר הילף פון דעם היים ענערגיע הילף  
פראגראם. די רעגלמעסיגע בענעפיטן און עמערדזשענסי צוגאבן קענען צוגעבן א וויכטיגע מיטל אויף א  

און יחידים צו פארגרינגערן די   איינקונפט פאמיליעס-וויילע אפצוהאלטן דאס ערגסטע פאר נידעריגע
קאסטן פון הייצן זייערע היימען און נאכקומען זייערע באדערפענישן בשעת מיר לאזן זיך אין גאנג אריין  

 מזרח.״  -אין די לעצטע וואכן פון די קאלטע וועטער סעזאן אין דער צפון
  

״זעענדיג די   או רארי עם. קריסטיען האט געזאגט,- אי-( סי DPSדעפארטמענט פון פובליק סערוויס )
וויכטיג פאר קאנסומערס צו רעדוצירן  -פלוצימדיגע און שארפע אויפשטייג אין ענערגיע פרייזן, איז קריטיש

גינציג  -קאסט ענערגיע-זייערע חודש׳ליכע ענערגיע בילס דורך נעמען אין באטראכט מעסיגע
- באלייכטונג, בעסערע הויזגעזינד אינסולעישען, און מער ענערגיע LEDאינוועסטירונגען ווי צ.ב.ש.  

ינציגע עפלייענסעס. פילע פון די אינוועסטירונגען קענען געמאכט ווערן דורך קאנסומערס אליין אן די  ג
 נויט אויפצונעמען א קאנטראקטאר.״ 

   
  שטייגן,  צו שארף ווייטער פאר זעצן פראפעין  און אויל הייצונג גאז,  נאטורליכע פון  פרייזן די

 געאפאליטישע אינטערנאציאנאלע מיט בילס, הייצונג  און יוטיליטי  אין אויפשטייגונגען פאראורזאכנדיג
  די  דורכאויס  שטייגן פרייזן  ענערגיע ווי אזוי גאז. און אויל פון פרייז די אויף דרוק מער לייגן  איינפלוסן

  העכערע  קעגן באשיצן צו  זיך נעמען קענען יארקער  יונ וואס טריט עטליכע זענען מאנאטן, ווינטער
   אויסגאבן: ענערגיע

  
דאלער   751( קען צושטעלן ביז HEAPדער היים ענערגיע הילף פראגראם ) .HEAPזיך ווענדן פאר 

פאר בארעכטיגטע היים אייגנטימער און דינגער, אנגעוואנדן אין זייער איינקונפט, צאל הויזגעזונד 
, וואס ווערט אנגעפירט דורכ׳ן  HEAPאפליקאציעס פאר  מיטגלידער און וויאזוי זיי הייצן זייער היים.

ענומען ביי ארטיגע  (, ווערן אנגOTDAסטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף )
דעפארטמענטס פון סָאושעל סערוויסעס פערזענליך אדער דורכ׳ן טעלעפאן, און די געלטער ווערן  

צוגעטיילט לויט ווער עס קומט אן קודם. א ליסטע פון ארטיגע אפיסעס לויט דער קאונטי קען מען געפונען  
פאר רעגלמעסיגע   אינטערנעט דורכ׳ן  ווענדן. איינוואוינער אינדרויסן פון ניו יארק סיטי קענען זיך אויך דא

הייצונג הילף בענעפיטן. ניו יארק סיטי איינוואוינער קענען דַאונלָאודען אן אפליקאציע און באקומען  
אויף צו קוואליפיצירן פאר בענעפיטן, מעג א פאמיליע מיט פיר מיטגלידער   .דאפראגראם אינפארמאציע 

דאלער, אדער יערליכע איינקונפט   5,249שטייער חודש׳ליכע איינקונפט פון -האבן א מאקסימום בעפאר
 דאלער.   62,983פון  

  

  פעדעראלע צוגעגעבענע אין דאלאר מיליאן 250  צו אויך שטעלט סטעיט יארק יונ •
  פארשפעטיגטע  פאר באצאלן צו פארדינסטן קליינע מיט הויזגעזינדער העלפן צו געלטער
  מיליאן 58 גרייט בלייבן צוגאב אין הויזגעזינד. פער  10,000  ביז חובות יּוטיליטי  הייצונג
  אויף יארקער ניו פארדינענדע-מיטלמעסיג און עריגניד ארויסצוהעלפן  אויף דאלער

 ברענשטאף וואס צייט  א אין  הייצונג  זייער פון אויסלויפן  אדער אפשטעלן דאס אויסצומיידן
    ווינטער.   דעם שטייגן איין  אין האלטן פרייזן

  

איינקונפט הויזגעזינדער וועלכע שטייען אויס אומשטענדן אן קיין הייצונג,  -פאר נידעריגע •
אויך אן אפליקאציעס פאר איר הייצונג פארריכטן אדער ערזעצן בענעפיט.   OTDAנעמט 

דאלער פאר   3,000בארעכטיגטע היים אייגנטימער קענען זיך ווענדן אויף ביז 
פאר ערזעצן א פורנעס, בוילער אדער אנדערע דאלער  6,500פארריכטונגען אדער  

דירעקטע הייצונג אויסריכטונגען וועלכע זענען נויטיג אויף צו האלטן אין אפעראציע דער  
הויזגעזינד'ס הויפט הייצונג מיטל. אין צוגאב קענען בארעכטיגטע הויזגעזינדער באקומען  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUq69BZRA6hyWggUnZyTzTbr0onfJ%2FKOkuXOwJbl%2B7I%3D&reserved=0
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רייניגן די הויפט הייצונג גינציגקייט סערוויסעס, וועלכע רעכענט אריין דאס -ענערגיע
פאראינטערעסירטע  אויסריכטונג כדי עס צו האלטן אין זיכערע און ווירקזאמע אפעראציע.

    .קאנטאקט HEAP ארטיגע זייער  מיט ווענדןהויזגעזינדער קענען זיך 
   

עס זענען פאראן פילע איינפאכע שריטן וואס  נעמען באלדיגע שריטן צו זיין מער ענערגיע עפעקטיוו.
באניצער קענען אונטערנעמען אינדערהיים, ווי צום ביישפיל נידערן די טערמָאסטאט מיט עטליכע גראד,  
ניצן א פארהאנג וואס האלט די היץ אינעווייניג און פארמאכן און פארשטאפן לעכער אין פענסטערס און  

ן טון פאר אומזיסט אדער פאר א נידעריגע פרייז פאר דעם קאנסומער.  אין טירן, אלע פון וועלכע קען מע
NYSERDA  ווי אויך פאר   אייגנטימער היים  און איינוואוינערגיבט ענעריגע שפארעוודיגקייט עצות פאר

טוט אויך אנבאטן א  NYSERDA ע באניץ.וועלכע קענען איינגעפירט ווערן צו רעדוצירן ענערגי ביזנעסער
וועלכע קענען העלפן שפארן ענערגיע און רעדוצירן קאסטן   פראגראמען ציגקייטגינ-ענערגיע הייםריי 

טערמין. מענטשן וואס זענען בארעכטיגט לויט זייער איינקונפט קענען מעגליך  -דורכאויס דעם לאנגן
און    יארק׳  ניו ׳עמּפַאווערקוואליפיצירן פאר ענערגיע אפגרעידס צו זייערע וואוינונגען דורך  

היים אייגנטימער זאלן אויך   פראגראמען.   סטַאר׳ ׳ענערדזשי  מיט פונקציע היים ארויסגעהאלפענע
ן עלעקטריציטעט יּוטיליטי פירמעס צו באקומען דיסקַאונטס אויף  אנפרעגן ביי זייערע לאקאלע גאז או

 פראדוקטן און סערוויסעס וועלכע קענען זיי העלפן נידערן זייערע ענערגיע קאסטן א גאנץ יאר. 
  

׳ניו   פארבינדענע הילף אין דעם סטעיט.-צוגעפאסטע ליסטע פון ענערגיע-באקומען א פערזענליך
ר׳ קען העלפן היים אייגנטימער, דינגער און ּפרָאּפערטי פארוואלטער צו געפונען  יארק ענערדזשי ַאדווייזאָ 

פראגראמען וואס העלפן זיי אויסגעבן ווייניגער אויף ענערגיע און שאפן געזונטערע און באקוועמערע  
רן קאנסומערס א פאר איינפאכע פראגעס און  , ענטפעַאדווייזָאר׳  ענערדזשי יארק ׳ניופלעצער. מיט דעם 

ספאנסירט דורך   שפארעוודיגע אנבאטונגען אין ניו יארק סטעיט.-זענען באהאפטן מיט ענערגיע
NYSERDA   און יוטיליטיס, קענען קוואליפיצירטע ניו יארקער העלפן באצאלן יוטיליטי בילס, באקומען

 אך. ספעציעלע אנבאטונגען אויף הייצונג הילף, און נ
      

קאמיוניטי סָאלַאר ערמעגליכט פאר ניו יארקער,   שרייבט אייך איין פאר קאמיוניטי סָאלַאר.
ַאּפ / קָאנדָא אייגנטימער, און ביזנעסער, זיך צו שפארן געלט יעדן חודש אויף  - אריינגערעכנט דינגער, קאָ 

זייערע עלעקטרישע בילס. באניצער קענען זיך איינשרייבן אין א קאמיוניטי סָאלַאר פראיעקט וואו פאראן  
ען קרעדיטס אויף זייערע עלעקטריציטעט בילס פאר די ריינע ענערגיע פראדוצירט  און אנהויבן באקומ

דורך א סָאלַאר פַארם. לערנט מער איבער וויאזוי זיך איינצושרייבן פאר קאמיוניטי סָאלַאר אויף 
NYSERDA וועבזייטל'ס.    

     
טיגט  היים אייגנטימער לענגאויס ניו יארק זענען בארעכ באקומט א בחינם׳דיגע ענערגיע איבערבליק.

.  פראגראם פארהער ענערגיע נונגוואוי'ס NYSERDAפאר א אומזיסטער היים ענערגיע אפשאצונג דורך 
היים ענערגיע אפשאצונגען זענען פאראן סיי פערזענליך און סיי דורך ניצן רעמָאוט טעכנאלאגיעס. 

טרענירטע און קוואליפיצירנדע קאנטראקטאר וועלכע באזארגן ענערגיע אפשאצונג סערוויסעס קענען  
סערונגען זענען ווערד צו אינוועסטירן,  העלפן היים אייגנטימער ענטשיידן וועלכע ענערגיע פארבע

-׳ס נידעריגעNYSERDAאינסטאלירן די פארבעסערונגען, און העלפן באהעפטן היים אייגנטימער מיט 
    ינטערעסט פינאנצירונג פראגראמען.א
   

  ַאדווייזָארס׳ ענערדזשי יארק ׳ניורעדוצירט אייער ביזנעס אדער געביידע׳ס ענערגיע אויסגאבן. 
פאמיליע געביידע אייגנטימער  -ר, ביזנעסער און מולטילענגאויס ניו יארק סטעיט קענען העלפן איינוואוינע

 רעדוצירן זייערע ענערגיע באניץ און אויסגאבן.  
   

אנטיילנעמען אין א קאמפיין פארגרינגערט דעם   שליסט זיך אן אין א ריינע הייצונג און קילונג קאמפיין.
ונג סיסטעם מיט ריינע הייצונג  פראצעס פון ערזעצן א קאמיוניטי מיטגליד׳ס יעצטיגע הייצונג אדער קיל
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FBusiness-and-Industry%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfR8elMos5uApEjVd%2FYlm4g9PcQ6a4QDHiLNMt%2BqG8Y%3D&reserved=0
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קוואליפיצירטע קאנטראקטאר און -אדער קילונג טעכנאלאגיע דורך באהעפטן מיטגלידער מיט פריער
אויסרעכענען פאטענציעלע באלוינונגען, שטייער הנחות, פינאנצירונג און באצאלונג אפציעס. ערפארענע  

ר א גענצליכער אפשאצונג צו ענטשיידן צי  קאנטראקטאר קענען געבן א היים אדער ביזנעס אייגנטימע
ווידערשטאנד אפגרעידס וואס קען ווייטער  -זייער היים אדער ביזנעס ארט וועט אויך בענעפיטן פון וועטער
צו זען אויב   וועבזייטל׳ס NYSERDAהעכערן באקוועמליכקייט און רעדוצירן ענערגיע בילס. באזוכט 

   טי נעמט אנטייל אין א ריינע הייצונג און קילונג קאמפיין.אייער קאמיוני

   

די ניו יארק סטעיט היים ענערגיע יושר׳דיגע פירונגען   זייט באקאנט מיט אייערע רעכטן און באשיצונגען.
( האט אויספירליכע באשיצונגען פאר וואוינונג קאסטומערס איבער זייערע יּוטיליטי  HEFPAגעזעץ )

סערוויסעס. די רעכטן רעכענען אריין די אפציע צו באצאלן בילס צוביסלעך, א מאקסימום אויף שטייערן  
סעס  וואס קענען איינגעמאנט ווערן פארן צאלן שפעט, איינמעלדן גענוג פאראויס בעפארן אפהאקן סערווי

און שיצונגען פאר די וועלכע האבן באשטימטע )פיקסד( איינקונפט אדער מיט מעדיצינישע פראבלעמען.  
    .AskPSCלערנט אייך דערפון פון די דעפארטמענט פון פובליק סערוויס ביי  

  
ביים אנפרעגן ביי אייער יּוטיליטי ּפראוויידער, פרעגט   נעמט אין באטראכט ביל באצאלונג אפציעס.

איבער בילינג אפציעס וועלכע ערלויבן פאר אפגעלייגטע באצאלונגען אדער ׳בודזשעט בילינג׳ אפציעס צו  
אויסגלייכן יּוטיליטי בילס וועלכע זענען העכער אין איין סעזאן און נידעריגער אין אנדערע. דאס קען העלפן  

    אייערע באצאלונגען און עס גרינגער מאכן צו באצאלן.אויסשטעלן 
  

פאר    ארבעט׳ די  צו ענערגיע ׳שטעלט בעסער פארשטיין די ענערגיע פארוואלטונג פון אייער געביידע.
ביזנעסער באזארגט א טיפערע פארשטאנד פון מיטלען און פראגראמען וואס העלפן אין ענערגיע  

פארוואלטונג פאר קאמערציעלע און אינדוסטריעלע געביידעס און רעכנט אריין מיטלען וועלכע קענען  
ווחים, שאפן א פארמעסטערישע מעלה. און עררייכן גרעסערע העלפן ברענגען גרעסערע ר

    פעאיגקייט.-ווידערשטאנד
     

נג און טעכנישע הילף  פאר מער אינפארמאציע איבער די פראגראמען, פינאנצירו NYSERDAבאזוכט 
 פאראן צו העלפן היים אייגנטימער, דינגער און ביזנעסער פארוואלטן זייערע ענערגיע געברויכן.  

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

רגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע  ענע
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער שטיצן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אפילו בשעת ניו יארק סטעיט  

לימאט פירערשאפט און  פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳ק  19-ערהוילט זיך פון דער קאוויד
קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו דערגרייכן איר פארלאנגטע ציל  

פראצענט   70, אריינגערעכנט שאפן  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר -פאר א זערא
יטעט איבער דער גאנצער  , און צו עררייכן קארבאן נייטראל2030איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

 עקאנאמיע. 
  

  ענערגיע, זויבערע פארשנעלערן צו  אינוועסטירונגען פרעצעדענטלאזע יארק׳ס ניו אויף  בויט עס
 טראנסמיסיע און באנייבארע פארנעמיגע-גרויס  102  אין דאלער ביליאן 33 איבער אריינגערעכנט

  צו  לערדא ביליאן 1.8 עמיסיע, געביידע רעדוצירן צו דאלער  ביליאן 6.8 סטעיט, דעם לענגאויס פראיעקטן
 טראנספארטאציע ענערגיע-זויבערע פאר דאלער ביליאן 1  איבער ענערגיע, סאלאר פארברייטערן
 שטיצן צוזאמען אלעס  פארפליכטונגען. באנק׳ ׳גרינע  NY אין דאלער ביליאן 1.6 איבער און  איניציאטיוון,

  א ,2020אין קטארסע ענערגיע  זויבערע יארק׳ס  ניו אין דזשאבס 158,000 באלד אינוועסטירונגען די
  א און 2011 זייט סעקטאר ענערגיע-סאלאר אויסגעשפרייטער דער  אין שטייגונג פראצענטיגער 2,100

   . 2035 יאר  ביז׳ן ענערגיע ווינט-ים  פון  מעגאוואטס 9,000 אנטוויקלען צו  פארפליכטונג

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Heating-and-Cooling-Communities%2FCampaigns&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AnSHp236hk0D%2BZ5%2BJi0TB9lwdJ1%2BwNrp1nnRvJTZw9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FAskPSC.nsf%2FAll%2F504B3A3A1C50BAE485257F65005D2F00%3FOpenDocument&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Or646bs6D5%2BJRB%2BRziw02gaofweC0ArL49aEif18T0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fputenergytowork&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M4BW4qUn%2FV5RUxhLZDFyg996LGA7TzFau12J3DdTofE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FBusiness-and-Industry%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfR8elMos5uApEjVd%2FYlm4g9PcQ6a4QDHiLNMt%2BqG8Y%3D&reserved=0


  
-גרינהויז גאז לופט אונטער דעם קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן

. דער קלימאט אקט וועט פארזיכערן אז  2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון    85פארפעסטונג דורך  
פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע   40פראצענט, מיט א ציל פון  35לכל הפחות 

פירן פארשריטן  -ענדן, און פאראויסאינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשט
פלאציגע ענערגיע באניץ  -שפארעדיווגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025צו דעם סטעיט׳ס 

    באניץ געשפארטע ענערגיע.-פון ענדע BTUטריליאן  185מיט 
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