
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס מעלדן אויס אפמאך אויף פינאנציעלע מסגרת צו שטיצן  
 איבערבוי, פאטענציעלע פארברייטערונג פון ׳ּפען סטעישען׳ און אויפלעבן דעם ארומיגן אומגעגנט 

  
הסכם פארזיכערט קיין שום פארלוסטן פון ארטיגע ּפרָאּפערטי שטייער איינקונפט, פארשפרעכט 

 אוועקצושטעלן פארוואלטונג קערפערשאפט 
  

דור׳דיגער געלעגנהייט צו בויען ׳ּפען סטעישען׳ ווי עס פאסט -א-קריטישע מסגרת גיבט איינמאל
 פאר ניו יארק  

   
   

גאווערנער קעטי האוקול און מעיאר עריק אדאמס האבן היינט אויסגעמאלדן א הסכם אויף א פינאנציעלע  
מהלך צווישן ניו יארק סטעיט און ניו יארק סיטי וועלכס וועט העלפן פינאנצירן די איבערבוי און  

ט. דער צוגאנג  פאטענציעלע פארברייטערונג פון ׳ּפען סטעישען׳ און אויפלעבן דעם ארומיגן אומגעגנ
פארזיכערט אז דער שטאט האלט אן ווייטער א איצטיגע און אייניגע מאס ּפרָאּפערטי שטייער איינקונפט  

לופט ערטער און פובליק  -און גלייכצייטיג פאדערן אז פינאנצירונג פאר דער סטאנציע, לעבהאפט אפענע
ט. דער אפמאך טוט אויך באשטעטיגן  סביבה פארבעסערונגען קומט אין טייל פון פריוואטע דעוועלאפמענ

דער סטעיט׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט איבערצובויען ׳ּפען סטעישען׳ אן העכערן שטייערן אויף ניו  
     יארקער אדער פרייזן פאר טראנזיט פארער.

     
אלס טייל פון דעם אפמאך, האבן דער שטאט און סטעיט אנטשלאסן אוועקצושטעלן א מיטגעטיילטע  

סטעיט פארוואלטונג קערפערשאפט אויפצוזען פובליק סביבה פארבעסערונגען און פארזיכערן  -שטאט
     ארומנעמיגע און קאארדינירטע פלאנירונג און איינפירונג.

     
״די איצטיגע ׳ּפען סטעישען׳ איז א פארזעעניש, פונקציאנירט נישט ווי עס דארף, און אוממעגליך צו  

״דער אפמאך   האט גאווערנער האוקול געזאגט.קָאמיּוטער קומט זיך בעסער,״ נאוויגירן און ניו יארקער 
ברענגט אונז איין טריט נענטער צו א הערליכער, מאדערנער סטאנציע וואס פאסט פאר ניו יארק מיט  

אויסזע, און בעסערע, מער גלאטיגע באהעפטונגען צו  -לופט ערטער, לעבעדיגע גאס-לעבהאפטע אפענע
ט. א דאנק אונזער צוזאמארבעט מיט מעיאר אדאמס און אנדערע ארטיגע און קאמיוניטי  ארטיגע טראנזי

פירער, האלטן מיר איין אונזער פארשפרעכונג אויפצולעבן ׳ּפען׳ און דעם ארומיגן אומגעגנט און  
     גלייכצייטיג שאפן דעם בעסטן געשעפט פאר ניו יארקער.״

     
לאנד׳ס הויפט טראנספארטאציע צענטערס, אויפנעמענדיג מיליאנען  ״׳ּפען סטעישען׳ איז איינע פון דער 

האט  ׳סטן יארהונדערט,״ 21קָאמיּוטער יעדעס יאר, און דאך האט זיך עס נישט מיטגעהאלטן מיט׳ן  
״כדי צו פארזיכערן אז מיר קענען פארזעצן ווייטער   געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא.

נאכצוקומען די געברויכן פון קָאמיּוטער פון היינט און אין דעם צוקונפט, פאראייניגן זיך דער שטאט און  
סטעיט אפצומאכן א פינאנציעלע צוגאנג וועלכע פארזארגט עקאנאמישע אויספירליכקייט און ארבעט פאר  

 אלע ניו יארקער.״  



   
״דער שותפות טוט אונטערשטרייכן די   יו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,נ

אנטשלאסנקייט דורך פירערשאפט ביי דער שטאט און דעם סטעיט שטאפל צו ארבעטן אינאיינעם און  
ַארט טראנספארטאציע סיסטעם איז ביים הארץ פון  -דע-ָאוו-׳טון למעשה׳ פאר ניו יארקער. א סטעיט

עגליכקייט צו האבן א בליענדן לעבן און א בליענדער שטאט, און דער שליסל צו א יושר׳דיגע  אונזער מ
ערהוילונג. די נייע וויזיע פאר ׳ּפען סטעישען׳ איז צו אונזער דור וואס דער ׳עמּפייער סטעיט בילדינג׳ איז  

א פראיעקט וואס וועט   פעאיגקייט און-געווען צו פריערדיגע דורות: א סימבאל פון אונזער ווידערשטאנד
זיין דער באדייט פון אונזער שטאט פאר צענדליגע יארן אינ׳ם צוקונפט. די היינטיגע אפמאך איז א געווינס  

העלפן ליפערן פארבעסערטע טראנזיט צוטריט, צוגענגליכע הָאוזינג און   —פאר יעדן פאר ניו יארקער  
יטן צוקונפטיגע איינקונפט און זיך באשיצן קעגן  הויכע קוואליטעט דזשָאבס און גלייכצייטיג אויך אפה

    פינאנציעלע ריזיקע.״ 
     

פינאנצירטע דעוועלאפמענט וועט העלפן צאלן פאר אן  -אונטער דעם אפמאך וועלן געלטער פון פריוואט
איבערגעבויטע ׳ּפען סטעישען׳, די פאטענציעלע פארברייטערונג פון ׳ּפען סטעישען׳ און פארבעסערונגען  

סטעיט פארוואלטונג קערפערשאפט וועט אויפזען. דאס -ו דעם ארומיגן אומגעגנט וואס דער שטאטצ
רעכנט אריין פארבעסערונגען צו די גאסן און סיידווָאקס, דאס שאפן נייע פובליק ערטער אין דעם געגנט  

ן דערנעבנדע  ארום דער סטאנציע און דאס שאפן מער גלאטיגע טראנזיט באהעפטונגען צווישן ׳ּפען׳ או 
    סאבוועי סטאנציעס.

     
דער סטעיט וועט פארקויפן דעוועלאפמענט רעכטן צו פריוואטע דעוועלאפערס און איינמאנען באצאלונגען 

גינציגע אפיס און  -געבויטע, מאדערנע און ענווייראנמענטאל-׳ס( אויף נייPILOTאנשטאט שטייער )אדער 
באצאלונגען איינגעמאנט העכער די סך הכל פון   PILOTע פון פריוואטע וואוינונג געביידעס. די סומ

איצטיגע ּפרָאּפערטי שטייער, אין צוגאב צו איינקונפטן פון דאס פארקויפן נאך דעוועלאפמענט רעכטן,  
׳ס קענען  PILOTוועלן העלפן פינאנצירן דעם פראיעקט. דער סטעיט און די שטאט האבן צוגעשטימט אז 

 לן אויף ביז:  געניצט ווערן צו באצא
  

פראצענט פון פארבעסערונגען צו גאסן, סיידווָאקס, פובליק ערטער און אנדערע   100 •
  שטאנדטיילן פון דער עפנטליכער סביבה;

פראצענט פון פארבעסערונגען צו טראנזיט אינפראסטרוקטור אריינגערעכנט   50 •
   ט; אוןאונטערערדישע קָאנקורסן און סָאבוועי אריינגאנגען אין דעם געגנ

פראצענט פון די קאסטן פון איבערבויען און פאטענציעלע פארברייטערונג פון ׳ּפען   12.5 •
   סטעישען׳

  
פארבליבענע אויסגאבן וועלן געצאלט ווערן דורך א קאמבינאציע פון קוועלער פון דער פעדעראלער  

     צירונג קוועלער.רעגירונג, ניו דזשערזי, ניו יארק סטעיט, עמטרעק און אנדערע פובליק פינאנ
     

כדי צו פארזיכערן אז דער שטאט האלט אן ווייטער איר שטייער איינקונפט שטראם, וועט דער שטאט  
  3ווייטער איינקאסירן סומעס אין גלייכן צו די איצטיגע שטייער אויף יעדע דעוועלאפמענט ארט מיט א 

-קערט ווערן צו דער שטאט׳ס שטייערפראצענטיגע העכערונג יעדעס יאר. אלע געביידע וועלן אומגע
רשימה נאכדעם וואס די צוגעשטימטע ביישטייערונגען צו די פראיעקט הוצאות ווערן נאכגעקומען, אדער  

יאר )שפעטסטנס(. צוליב די ערווארטעטע העכערונג אין ּפרָאּפערטי ווערדן,   80נאך א צייט אפשניט פון 
דייטנדע סומע העכער אין שטייער איינקונפט נאכדעם וואס איז דער שטאט ערווארטעט איינצומאנען א בא

די געביידעס ווערן צוריקגעשטעלט אויף דער שטאט׳ס שטייער ליסטע. די שטאט און דער סטעיט האבן  
     אויך צוגעשטימט צו שטעלן א מאקסימום אויף שטייער פארמינערונגען.

     



פאקוסירטע,  -פאר א נייע קָאמיּוטער אנטפלעקט איר בליקפאראיאר נאוועמבער, האט גאווערנער האוקול 
גע ׳ּפען סטעישען׳ און אויפגעלעבטע אומגעגנט וואס וועט אפשפיגלען די קאמיוניטי׳ס  ערשטראנקי

געברויכן און פאקסירט אויף פובליק טראנזיט און פובליק ספערע פארבעסערונגען. דער פלאן שטעלט 
אלס הויפט ציל דאס איבערבויען דער איצטיגער סטאנציע בשעת די סטאנציע פארברייטערונג און די  

זעצן פאר   —ביידע האבן די שטארקע שטיצע פון דער גאווערנער  —טוועי פראיעקט אונטערנעמונגען געי
ווייטער אויף זייערע פעדעראל אוועקגעשטעלטע צייטליניעס. דער פלאן איז אפירגעקומען נאך עטליכע  

אנצן, און זיצונגען מיט קאמיוניטי מיטגלידער, רעגירונג אינסט 100חדשים צוזאמארבעט און איבער 
ערוועלטע באאמטע צו פארבעסערן אויף פריערדיגע פלענער און אוועקשטעלן א נייעם וועג אויף  

     פאראויס.
     

אויסגעמאלדן אז דער ׳ּפען סטעישען׳ איבערבוי פראיעקט איז אריין אין   האט גאווערנער האוקולאין יוני, 
דער סטיליזירונג פאזע און אוועקגעשטעלט א ׳פארבעט פאר פארשלאגן׳ פאר דאס סטיליזירן דעם נייעם  

ווינער וועלן אויסגעמאלדן ווערן אין  ׳ּפען סטעישען׳. איינגעבונגען מוזן אריינקומען ביז סוף חודש; גע
    הערבסט.
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