
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

מיליאן פאר ריינע וואסער סיסטעמס און לאקאלע טרינק  $34.2גָאווערנאר קָאומאו מעלדט אז 
  וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן איבער דער גאנצער סטעיט

  
האדסון, הויפט שטאט, און צענטראל ניו -פראיעקטן וואס געפונען זיך אין מערב ניו יארק, מיטל
  יארק ראיאנס

  
פאסיליטיס  גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז די ניו יארק סטעיט ענווייראנמענטאלע

 New York State Enviromental Facilities Corporationדירעקטארנשאפט ) קארפאראציע
Board of Directors מיליאן אין סובווענץ אדער הלוואות אן ריבית און $34.2( האט באשטעטיגט  

נידעריגע קאסט הלואות כדי צו שטיצן לעבנס וויכטיגע טרינק וואסער און אפלויף וואסער 
די אדורכגעפירטע בודזשעט פאר די   אינפראסטראקטור פראיעקטן איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.

ג  מיליאן דאלאר וואס זאל גיין צו שטיצן ריינע וואסער, ברענגענדי 500לייגט צו נאך  2022פיסקאלע יאר 
די סך הכל וואס די סטעיט אינוועסטירט דערין צו פיר ביליאן דאלאר און קומענדיג נאענטער צו נאכקומען  

  די סטעיט'ס פינף ביליאן דאלאר אונטערנעמונג פאר ריינע וואסער.
  

"צוטריט צו ריינע וואסער איז א נייטיגע שטיקל צו בויען שטארקע, דינאמישע קאמיוניטיס און ס'איס  
קריטיש אז אונדזערע לאקאלע שותפים זאלן האבן די רעסורסן וואס זיי דארפן צו שיצן דאס געזונט און  

אין דער האנט, וועלן די  "מיט די פינאנצן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. " זיכערקייט פון ניו יארקער,
פארבעסערונגען צו הויפט   נייטיגע-קאמיוניטיס איבערן סטעיט קענען יעצט מאכן לעבנס

אינפראסטרוקטורע אזוי ווי אפלויף וואסער זאמלונג סיסטעמס, דיסאינפעקציע סיסטעמס און וואסער 
יינוואוינער פאר די  מאגאזין טאנקן, העלפן פארזיכערן די קוואליטעט פון וואסער פאר זייערע א

   קומענדיגע דורות." 

  
די בָאורד'ס באשטעטיגונג רעכנט אריין הלוואות דורך די ריינע און טרינקן וואסער סטעיט ריווַאלווינג  

געלטער און געלטער וואס זענען טייל פון די וואסער אינפראסטראקטור פארבעסערונג געזעץ און  
ועבזייטל  ו EFCsפאר מער אינפארמאציע, באזוכט  עמערדזשענט קַאנטעמינענטס גרענט פראגראמען.

 www.efc.ny.gov .אין 
  

דזשאזעף   CEOניו יארק סטעיט ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארציע פרעזידענט און 
"אינפראסטרוקציע פראיעקטן וואס האבן א שייכות מיט ביידע, ריינע וואסער  ראביטא האט געזאגט,
ן זיין אן אפשרעקעוודיגע פינאנציעלע אונטערנעמונג פאר ניו יארק סטעיט  און טרינק וואסער קענע

זענען שטאלצע  EFCאון   DEC קאמיוניטיס גרויס און קליין, דאך קריטיש צוו געזונט און זיכערקייט.
שותפים, און מיר זענען צופרידן אז דער נידעריגע קאסט פינאנצן און סובווענץ באשטעטיגט ביי דער  

EFC  היינט וועט העלפן לאקאלע רעגירונגען צוטריטלעכע אינוועסטירונגען אין פראיעקטן וואס  רָאט
  וועלן שיצן די קוואליטעט פונעם וואסער אין די קומענדיגע יארן." 

  
ראט  EFCניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער און 

טערמיניקע  -ריינע טרינק וואסער איז נייטיג צו שיצן די לאנג"  פארזיצער באזיל סעגאס האט געזאגט,

http://www.efc.ny.gov/


 

 

די סטעיטס   געזונט, אויסהאלטעוודיקייט, און עקאנאמישע בליאונג פון קאמיוניטיס איבער ניו יארק.
כסדר'דיגע אינוועסטירונגען אין דער היסטארישער ריינע וואסער אינפראסרוקטור אקט און ריינע וואסער  

ען ווייטער העלפן לאקאלע רעגירונגען טרעפן די עלאסטישקייט צו פינאנצירן גרויסע  פאנד טו-סטעיט קרן
איז   DEC אינפראסטרוקטורע פראיעקטן קריטיש צו שיצן און פארבעסערן די קוואלעטעט פון וואסער.

שטאלץ זיך משתתף זיין מיט ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפאראציע און קאמיוניטיס צו  
  מאדערנאזירן ניו יארקס עלטערע וואסער אינפראסטרוקטורע סיסטעמס. פארשטארקן און

  
"ניו יארקס וויכטיגע   ניו יארק סטעיט העלט קאמישאנער דר. האווערד צוקער האט געזאגט,

פינאנציעלע התחייבות צו צושטעלן קוואליטעט טרינק וואסער טוט ווייטער בענעפיטן איינוואוינער  
איבערן גאנצע שטאט, ווען קאמיוניטיס ארבעטן צו פארבעסערן די אינפראסטרוקטור און אריינשטעלן 

  ייטער פליסן. העכסט מאדערנע באהאנדלונג כדי די טייערע געזונט רעסורס זאל וו
  

  רעכענען אריין: 3די פראיעקטן וועלכע זענען באשטעטיגט געווארן ביי די זיצונג אום מאי  
  

  ריינע וואסער:

פרייע  -טערמיניגע ריבית-פאר לאנג $746,481 -· שטעטל פון קואימאנס אין אלבעני קאונטי  •
סטעם און די אפלויף וואסער  הלוואות צו פלאנירן, דעזיינען און קאנסטרוקציע פון זאמלונג סי

  באהאנדלונג ּפלענט פארבעסערונגען.
אין נידעריגע ריבית פינאנצירונג, און   $2,593,750 -שטעטל פון לאקפארט אין ניאגארא קאונטי  •

( סובווענץ צו פלאנירן,  WIAוואסער אינפראסטרוקטור פארבעסערונג אקט ) $531,250א 
סאינפעקציע סיסטעם אין דער אפלויף וואסער באהאנדלונג  אויסשטעלן און בויען אן ארויסגאס די

  פאבריק.
פרייע  -טערמיניגע ריבית-אין א קורצ  $8,636,043 -דערפל פון פערי אין ווייאומינג קאונטי  •

פינאנצירונג פאר פלאנירן, אויסשטעלן און בויען פארבעסערונגען צו דער אפלויף וואסער 
פרייע פינאנצירונג פאר  -טערמיניקע ריבית-אין א לאנג $1,981,957באהאנדלונג פאבריק און 

פון די פלאנירונג, אויסשטעלן און בויען פאר פארבעסערונגען צו דער אפלויף וואסער   2פאזע 
ביידע פראיעקטן זענען ארגינאל  באהאנדלונג און רעהאביליטאציע פון זייער זאמלונג סיסטעם.

  לאנירן סובווענץ.ענדזשענירינג פ EFCגעשטיצט געווארן דורך  
סובווענץ פאר בויען אן   WIIAאין   $1,325,000 -שטעטל פון ראמאפאו אין ראקלענד קאונטי  •

  אפלויף וואסער זאמלונג סיסטעם פארבעסערונג.
טערמיניגע ריבית פרייע  -אין לאנג $4,630,914 -שטעטל פון וועסטפילד אין טשאוטאוגווא  •

  פינאנצירונג צו פארבעסערן די שטעטלס וואסער אפלויף באהאנדלונג פאבריק.
  

  טרינקן וואסער:

פרייז  -טערמיניגע מארק-אין א קורץ $4,000,000 -דערפל פון מעקסיקא אין אסוועידא קאונטי  •
גאלאן  500,000צן אינסטאלירן א נייע  סובווענץ WIIAאין  $3,000,000פינאנצירונג און  

  רערן אין קריטישע ערטער. אויפגעהויבענע גלאז ארומגענומענע מאגאזין טאנק און נייע וואסער
אין עמערדזשענט  $3,428,400 -פארט וואשינגטאן ווָאטער דיסטריקט אין נעסָאו קַאונטי  •

ן א נייע באהאנדלונג פראצעדור ביי  קַאנטעמינענטס גרענט געלטער פאר די דעזיין און בויען פו 
  PFOAדיאקסעין און   - 1,4די עקזיסטירנדע וואסער באהאנדלונג איינשטעלונג צו אוועקנעמען 

  .#10פון דער סטאוניטאון ראוד פאסיליטי קוואל 
אין עמערדזשענט  $3,285,600 -·פארט וואשינגטאן ווָאטער דיסטריקט אין נעסָאו קַאונטי  •

גרענט געלטער פאר די דעזיין און בויען פון א נייע באהאנדלונג פראצעדור ביי  קַאנטעמינענטס 



 

 

און   PFOAדיאקסעין ,   - 1,4די עקזיסטירנדע וואסער באהאנדלונג איינשטעלונג צו אוועקנעמען 
PFOS  #4פון יולעט קוואל.  

  
 Public Authoritiesדי הלוואות דארפן באקומען די פובליק אויטאריטעטן קָאנטראל בָאורד'ס )

Control Board, PACB באשטעטיגונג און זענען פלאנירט צו ווערן איבערגעקוקט ביי די )PACB  ס'
  .2021,  16זיצונג אום יוני 

  

###  
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