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גאווערנער האקול אנאנסירט נייע עלעקטראנישע קארן שנעלע טשארדזשינג סטאנציעס לענגאויס  
  האדסאן און מערב ניו יארק ראיאנען- הויפט געסער צווישן מיד

  
EVolve NY ס'EV  אינפראסטרוקטור העלפן מאכן פארשריט אויף סטעיט פלענער צו אריבערפירן

  85די טראנספארטאציע סעקטאר צו עלעקטריציטעט און רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 
   2050פראצענט ביז 

  
   צו האדסאן וואלי רייזע רּוטלאקאצעיע און ברייטערע  הענקַאקזעהט 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז צוועלף נייע עלעקטראנישע קארן שנעלע 
טשארדזשערס זענען געעפנט געווארן לענגאויס די הויפט רייזע געסער פון די סאוטערן טיער ביז מערב  

דזשינג  ניו יארק. די נייע טשארדזשערס וועלן זיכער מאכן אז איינס פון ניו יארק סטעיט'ס "שנעלע טשאר
'ס( און אז אלע ראיאנען ארום די סטעיט  EVמדבריות" איז מער צוגענגליך צו עלעקטראנישע קארן )

אפפערן מער באקוועמע טשארדזשינג געלעגנהייטן. די אינסטאלאציע פון א נייע שנעלע טשארדזשינג 
שעימסטאון, פלאץ, אנגעפירט דורך די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט, יעצט אריינרעכענענדיג דז

סאלאמאנקא און בעט, און עס וועט בקרוב אויך ערגענצט ווערן דורך אליען, פרענדשיּפ, קעסל קריק און  
רייזעס לענגאויס די  EVהענקאק וועלכע וועלן העלפן שטיצן באקוועמערע און מער צוגענגליכע 

יארק סטעיט'ס שנעלע  צווישן די האדסאן וואלי און לעיק ערי. ניו  17און רּוט   86אינטערסטעיט 
טשארדזשינג אינפראסרטוקטור אינוועסטירונג שטיצט ווייטער איר אמביציעזע פלאן צו אריבערגיין צו  

טוישנדע שעדליכע גאז עמיסיעס וועלכע קומען פון די  -ריינע טראנספארטאציע און רעדוצירן קלימאט
 טראנספארטאציע סעקטאר. 

  
ין די ריכטונג פון א גרינערע און ריינערע צוקונפט דורכן מאכן  "ניו יארק סטעיט רוקט זיך פאראויס א

"די נייע   האט גאווערנער האקול געזאגט.עלעקטראנישע קארן מער צוגענגליך פאר יעדן", 
טשארדזשינג סטאנציעס זענען אויסגעלייגט לענגאויס די מערסטע פארנומענע ראודס אין די דרום ראיאן  

יין גאר קריטיש מיטן מוטיגן דרייווערס אין די סאוטערן טיער און מערב ניו  פון די סטעיט, און עס וועט ז
 יארק צו אריבערגיין צו גרינערע קארן." 

  
 New York Powerפראגראם האלט די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט ) EVolve NYדורך איר 

Authority, NYPAוארק אין ניו יארק  צוטריט, שנעלע טשארדזשינג נעטו-( אויף די גרעסטע אפענע
לאקאציעס לענגאויס הויפט רייזע ראודס, העלפנדיג זיכער   30ּפארטס ביי   100סטעיט מיט מער פון  

דרייווערס אין ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט דארפן זיך נישט זארגן אז זיי וועלן אויסלויפן   EVמאכן אז 
טשארדזשינג מדבריות" און מוטיגן די   פון באטעריע. דער פראגראם ציהלט צו עלימינירן די "שנעלע

דעוועלאּפמענט פון פובליק טשארדזשינג אינפראסטרוקטור וואס איז דא צו באקומען פאר אלע ניו  
  יארקער און באזיכער.
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, דזשָאסטין ע. דריסקאל האט CEOניו יארק ּפאווער אויטאריטעט צייטווייליגער פרעזידענט און 
"עלעקטראנישע קארן זענען מער שפארזאם און ביליגער צו דרייווען, און זיי זענען גאר וויכטיג  געזאגט, 

'ס ראלע אין די  NYPAצו קענען רעדוצירן לופט פארפעסטיגונג פון די טראנספארטאציע אינדוסטריע. 
אינפראסטרוקטור אין שטאטישע צענטערן און   אריבערגאנג צו ריינע טראנספארטאציע איז צו בויען

לענגאויס פארנומענע געסער, דאס מאכנדיג מער באקוועם צו פארן אויף לאנגע וועגן אריבער יעדע  
פראגראם האט געמאכט גרויסע פארשריט מיטן אינסטאלירן   EVolve NYראיאן פון ניו יארק. אונזער  

 ." 2023פירנדע ארבעט אריין אין -עצן איר אינדוסטריעמער טשארדזשינג צענטערן, און מיר וועלן פארז
  

  דזשעימסטאון, סאלאמאנקא און בעט -נייע שנעלע טשארדזשער לאקאציעס 
  

דזשעימסטאון סיטי אין שעטַאקווע קאונטי האט לעצטנס אינסטאלירט טשארדזשערס וועלכע ווערן  
 Department ofאפהיטונג'ס )געשטיצט דורך די סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע 

Environmental Conservation, DEC סעטלמענט געלטער פון )Volkswagen   צו פארברייטערן
 ChargePointטשארדזשינג סטאנציעס אין ניו יארק. די לאקאלע רעגירונג'ס יוטיליטי האלט אויף פיר 

DC   שנעלע טשארדזשערס: צוויי אויףWest 2nd St.   אוןNorth Main St.  און צוויי בייEast 4th St.  
 .  .Prendergast Aveאון 

  
"די שנעלע טשארדזשערס אין אונזער דזשעימסטאון מעיאר עדווארד סָאנדקוויסט האט געזאגט, 

שטאטישע געגנט העלפן צוציהען באזיכער צו דזשעימסטאון און גיבט זיי א געלעגנהייט צו זעהן אלעס  
וואס אונזער שטאט האט צו אפפערן. מיר זענען באגייסטערט צו האבן אונזער לאקאלע יוטיליטי פירמע,  

ט פאר די טשארדזשערס. אזוי ווי מיר פלאנירן  , צושטעלנדיג די עלעקטריציטעJamestown BPUדי 
פאר די צוקונפט פון עלעקריציטעט באנוץ, שטייט דזשעימסטאון אויפן פראנט אלץ א פובליק ּפאווער  

  ּפרָאוויידער." 
  

 Broad 768פלעצער זענען יעצט אפן אין א פובליק לאט אין סאלאמאנקא סיטי ) EVolve NYצוויי נייע  
St.15ס קאונטי און אין א פארקינג לאט פון די לאקאלע רעגירנונג אין די טאון ָאוו בעט )( אין קאטארעגו 

E. William St. אין סטיּובען קאונטי. טשארדזשערס זענען פריער אינסטאלירט געווארן ביי א )Mirabito  
ען קאונטי און  געשעפט אין בינגהעמטאן אין ברּום קאונטי, ביי א שאפינג צענטער אין ליבערטי אין סאליוו

אין א לאט פון די לאקאלע רעגירונג אין מידלטאון אין אראנזש קאונטי, און פלענער פאר צוועלף מער  
ּפארטס זענען אין דעוועלאּפמענט אין אליען אין קאטארעגוס קאונטי, פרענדשיּפ אין אלעגעני קאונטי און  

גרעסטע אפענע  די האבן עוועיר קאונטי וועט קעסל קריק אין ברּום קאונטי. די טאון ָאוו הענקאק אין דעל
אין די סאוטערן טיער ראיאן מיט אכט טשארדזשינג ּפארטס ווען   צוטריט שנעלע טשארדזשינג צענטער

עס וועט זיין פארענדיגט שפעטער דעם חודש. די צוגעלייגטע פלעצער וועלכע זענען ערווארטעט צו  
געבויט ווערן אין די פרילינג לויפן דורך געגנטער וועלכע זענען הויפטזעכליך ארויס פון שטאט, נאענט צו  

 .  17ט און רּו I-86די 
  

  דא.זעהט פלעצער אויף א מאפע 
  

שנעלע טשארדזשינג   EVolve NY"א נייע סאנדרא ל. מעגיערא האט געזאגט,  סאלאמאנקא מעיאר
סטאנציע האט זיך געעפנט אין סאלאמאנקא סיטי דעם זומער נוצנדיג געלטער פון די ניו יארק ּפאווער  

  17און   86שטייט לענגאויס די רּוט  Broad Street 768אויטאריטעט. די סטאנציע וואס געפונט זיך אויף 
וועג וואס שניידט אריבער סאלאמאנקא סיטי. מיר זענען דאנקבאר פאר די   219וועגן און אזוי אויך די רּוט  

טשארדזשינג סטאנציעס פלאצירט אין   EVפינאנצירונג געלעגנהייט און מיר זענען שטאלץ צו האבן 
אט. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו  צוגענגליכע לאקאציעס אין אונזער שט-גרינג

פרייע ענווייראמענט פאר אלע וועלכע וואוינען, ארבעטן, שפילן אדער  -מאכן ניו יארק סטעיט אן עמיסיע
  דאווענען אין סאלאמאנקא." 
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י  די נייע דיירעקט קָארענט שנעלע טשארדזשערס קענען טשארדזשען רוב פון די באטעריעס פון סי 

 Shellמינוט. די טשארדזשינג סטאנציעס אויף די    20אין אזוי ווייניג ווי  EVוועלכע סארט אדער מאדעל 
Recharge  אדערElectrify America   נעטווארקס זענען אויסגעשטאט מיט שנעלע טשארדזשינג

  CHAdeMOאון א  kW 150א טשארדזשנג סיסטעם מיט א ראטע פון ביז אזויפיל ווי   –קאנעקטארס 
אזוי אז אלע עלעקטראנישע קארן,  –  kW 100קאנעקטאר מיט א ראטע פון ביז אזויפיל ווי 

 קארן מיט אן אדעּפטער קענען זיך אריינּפלָאגן.   Teslaאריינרעכענענדיג 
 

  טשארדזשינג אינפראסטרוקטור אינציאטיוון EVניו יארק סטעיט'ס 
גאווערנער האקול האט לעצטנס גערופן פאר גרויסע רעגולאטארישע שריט וואס וועט פאדערן אז אלע 

'ס וועלכע ווערן פארקויפט אין ניו יארק סטעיט זאלן זיין  SUVָאּפ טראקס און -נייע פאסאנזשיר קארן, ּפיק 
אסעס זאלן זיין  . גאווערנער האקול האט אויך פארגעשלאגן אז אלע סקול ב2035עמיסיע פריי ביז 

עמיסיע פריי ביז דעם זעלבן יאר. דאס פארשלאגן די ערשטע גירסאות פון די רעגולאציעס איז א 
קריטישע טריט פאראויס צו מאכן פארשריט צו דאס אריבערגאנג פון די טראנספארטאציע סעקטאר צו  

  85ן שעדליכע גאזן מיט עלעקטריציטעט און העלפן ניו יארק עררייכן איר קלימאט פארלאנג פון רעדוציר
  .2050פראצענט ביז 

  
פרייע קארן און טראקס אין די קומענדיגע  -ביליאן דאלאר אין עמיסיע 1ניו יארק אינוועסטירט מער פון  

פרייע  -קארן אינציאטיוון רעכענען אריין צוריקצאלונגען פארן קויפן עמיסיע- פינף יאר. אקטיווע לייכטע
 Energy Researchט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט'ס ) קארן דורך די ניו יארק סטעי

and Development Authority( 'דרייווט ריין צוריקצאלונג פראגראם' )Drive Clean Rebate 
Programפרייע קארן און טשארדזשינג אינפראסטרוקטור דורך די -( גרענטס פאר עמיסיעDEC ס'

 Climate Smart Communitiesאלע רעגירונגען גרענט פראגראם' )קלוגע קאמיוניטיס לאק-'קלימאט
Municipal Grant Program און אזוי אויך די ) "EV Make Ready "  מאכט  -)עלעקטראנישע קארן

פראגראם און די טראנספארטאציע דעּפארטמענט'ס   EVolve NY'ס NYPAגרייט( אינציאטיוו, 
 ,National Electric Vehicle Infrastructureנאציאנאלע עלעקטראנישע קאר אינפראסטרוקטור )

NEVI פראגראם צו העלפן פארברייטערן )EV   .באנוץ 
  

'ס וואס זענען פארקויפט געווארן אין  EVניו יארק סטעיט האט געזעהן א רעקארד וואוקס אין די צאל 
און די צאל פון   120,000'ס אויפן ראוד צו בערך  EV, ברענגענדיג די סך הכל צאל פון 2021

נעלע ' און ש2, אריינרעכענענדיג 'לעוועל 10,000טשארדזשינג סטאנציעס אין די סטעיט צו מער פון 
ענערגיע  -פארקויפונגען וועלן העלפן די סטעיט אנקומען צו איר אגרעסיווע ריינע EVטשארדזשערס. מער 

 Climateציהלן ווי אויסגעלייגט אין דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ )
Leadership and Community Protection Act  פרייע  -עמיסיע 850,000(. די ציהל איז צו אנקומען צו

 .  2025קארן אין ניו יארק ביז 
  

לאקאציעס, לויט די פאראייניגטע   252פובליק שנעלע טשארדזשערס ביי  1,087ניו יארק סטעיט האט 
 Alternative Fuelsשטאטן ענערגיע דעּפארטמענט'ס אלטערנאטיווע טרייב קראפט ציפערן צענטער )

Data Center25ן פון (, טראץ זיי קענען זיך טויש kW  350ביז kW   וואס קומט אויס אנדערע דויערונגען
 קארן.   Teslaזענען טשארדזשערס נאר פאר  600ווי לאנג עס נעמט צו טשארדזשען. מער פון 

  
EV  אייגנטימער קענען טרעפן פובליק טשארדזשערס נוצנדיג סמארטפָאון עּפס וויShell Recharge  ,

Electrify America,  PlugShare ,ChargeHub ,ChargeWay  ,EV Connect ,ChargePoint  ,
Google Maps  אלטערנאטיווע טרייב  אדער אויף די פאראייניגטע שטאטן ענערגיע דעּפארטמענט'ס

. מערקט אן אז  דאטשארדזשערס, דרוקט  EVolve NY. פאר א מאפע ווייזנדיג קראפט ציפערן צענטער
EVolve  טשארדזשערס ארבעטן אויף דיElectrify America  אוןShell Recharge נעטווארקס  .

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fjointutilitiesofny.org%2Fev%2Fmake-ready*%3A*%3Atext%3DThe*20goal*20of*20the*20Electric*20Vehicle*20*28*22EV*22*29*20Make-Ready%2Cupfront*20costs*20of*20building*20charging*20stations*20for*20EVs.__%3BI34lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1YDJ7LIfQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ka2KocuWzzYQ9ubJ58ol5gyNJAkOuW4rxXiJ9lqxL9M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fshellrecharge.com%2Fen-us%2Fsolutions%2Fabout-us__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1aqek6gIg%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3oJ2Ze4ZZhlmVJtFJYQUw38lfKWGBL6Gs%2BnWNyWRrlw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.electrifyamerica.com%2Fmobile-app%2F__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1afmXg2zA%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9J403ZkEm1Areq6aCqbcTQuRHKtdmq5pYCVZsiVadDw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcompany.plugshare.com%2Fplugshare.html__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1bJksCyZg%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FfY7xhtUuw8jR4rfGr8l1O78G3Zu4coEV0BSh9M815I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fchargehub.com%2Fen%2Fchargehub-mobile-app.html__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1Y4slbBDA%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cQs1ukwUP%2FuoRkanjRUEiWinyVd%2BF%2F0rcYnCeBDT%2F00%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.chargeway.net%2Fmobile-app%2F__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1YLyWsnJQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GSQHxmiBrqJJEou5obGWyyetaWSFSSO9HncLTdw5Ucc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.evconnect.com%2Fev-drivers__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1bQp3EusA%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9icmY4hRoWTqy8uv6KOZxlp%2FLa%2FhhqdmR9nn8J9zkk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.chargepoint.com%2Fdrivers%2Fmobile__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1bCNISiEg%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=27B7XpxTJRplBrJqRurnacHvSif5ye6kR1EegcQYE5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fafdc.energy.gov%2Fstations*%2Ffind%2Fnearest__%3BIw!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1ZeqkymHQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAQ9H%2B%2F5Tc8s1xtFBbuIuBV%2ByLLNXPyuZoVYLxeQxXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fafdc.energy.gov%2Fstations*%2Ffind%2Fnearest__%3BIw!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1ZeqkymHQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAQ9H%2B%2F5Tc8s1xtFBbuIuBV%2ByLLNXPyuZoVYLxeQxXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fafdc.energy.gov%2Fstations*%2Ffind%2Fnearest__%3BIw!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1ZeqkymHQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAQ9H%2B%2F5Tc8s1xtFBbuIuBV%2ByLLNXPyuZoVYLxeQxXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fafdc.energy.gov%2Fstations*%2Ffind%2Fnearest__%3BIw!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1ZeqkymHQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAQ9H%2B%2F5Tc8s1xtFBbuIuBV%2ByLLNXPyuZoVYLxeQxXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevolveny.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lWeLrN6F4qy2Vx8%2Bkp%2B3cJJhT%2B5mFICufUdzCp0kbNg%3D&reserved=0


קרעדיט קארדס ווערן אנגענומען צו טשארדזשען; עס פעהלט נישט אויס א סָאבסקריּפשען אדער  
 מעמבערשיּפ. 

  
  ניו יארק סטעיט לאנד'ס פירנדע קלימאט פלאן

ענערגיע  -אגרעסיווע קלימאט און ריינע-ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס פירנדע קלימאט אגענדע איז די מערסט
נד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע וואס  אינציאטיוו אין דאס לא

שאפט נייע דזשאבס און זעצט פאר צו שטיצן א גרינע עקאנאמיע אזוי ווי ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון  
ן  פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט או  19-די קאוויד

קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א  
פראצענט   70, אריינגערעכנט דאס שאפן פון 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר  -זערא

דער עקאנאמיע.  , און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט לענגאויס2030איבערניציגע ענערגיע ביים יאר 
עס בויט אויף ניו יארק'ס פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען צו שנעלערהייט פארגרעסערן ריינע  

גרויסארטיגע ריינע ענערגיע אויפטרייבונג   120ביליאן דאלאר אין  35ענערגיע, אריינרעכענענדיג איבער 
  1.8וצירן עמיסעיס פון געביידעס,  ביליאן דאלאר צו רעד 6.8און אריבערגאנג פראיעקטן איבערן סטעיט,  

ביליאן דאלאר פאר ריינע  1ביליאן דאלאר צו פארגרעסערן די מאס פון סאולער ענערגיע, מער פון 
)גרינע באנק(  NY Green Bankביליאן דאלאר אין  1.6טראנספארטאציע אינציאטיוון און איבער 

דזשאבס אין ניו יארק'ס ריינע ענערגיע אינדוסטריע   165,000צוזאמען שטיצן מער פון פארפליכטונגען.  
און   2011פראצענטיגע וואוקס אין די אינדוסטריע פון פריוואטע סאלאר באנוץ זינט  2,100, א 2021זינט 

אין די ים   ענערגיע וואס ווערט אויפגעטריבן -מעגאוואטס פון ווינט 9,000צו  אנטוויקלען  א פארפליכטונג
. אונטער דעם קלימאט געזעץ וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריט און רעדוצירן שעדליכע  2035ביז 

, און אין די  2050ביז  1990פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט געהאלטן אין   85גאז עמיסיעס מיט 
פון די   —פראצענט  40צו  שטרעבנדיג —פראצענט   35זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס 

בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט, און צו  
ענערגיע שפארזאמקייט ציהל צו רעדוצירן די   2025מאכן פארשריט אין די ריכטונג פון די סטעיט'ס 

'ס פון ענערגיע וואס ווערט  BTUטריליאן  185נדיג  ענערגיע וואס ווערט אויפגענוצט אויפן ארט שפאר
 למעשה גענוצט. 

  
###  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k9GUqoxqklE7ANQ6cM8Qpgr2P8vwrMTDgB9rB55t%2FZ8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

