
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 מיליאן דאלער צו פינאנצירן וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן   725גאווערנער האוקול אנאנסירט 
  

וואסער באהאנדלונג  -וואסער רערן און פארבעסערן אפפאל-פראיעקטן וועלן ערזעצן בלייענע טרונק
 איינריכטונגען  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט געמאלדן אז דער בָאורד ָאוו דירעקטָארס פון ניו יארק סטעיט  
יאן דאלער אין  מיל 725׳ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען׳ האבן באוויליגט איבער  

וויכטיגע  -מוניציפאליטעטן און פובליק אויטאריטעטן ווייטער פירן קריטיש 13פינאנציעלע הילף צו העלפן 
טערמיניגע  -אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע באשיצן אדער פארבעסערן וואסער קוואליטעט. די קורץ

בָאורד ָאוו דירעקטָארס וועלן   EFCר געמאלדענע גרענטס באוויליגט דורך דע-פינאנצירונגען און פריער
-באזארגן קאפיטאל פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן זיי צו העלפן זיך לאזן אין גאנג פאר קריטיש

טערמיניגע פינאנצירונג -וויכטיגע פראיעקטן. דער בָאורד האט אויך באוויליגט עטליכע לאנג
פאר עקזיסטירנדע פראיעקטן און רעדוצירן   איבערבייטונגען וועלכע געבן אינטערעסט פארלייכטערונג

 חובות פאר מוניציפאליטעטן.  
  

מיליאן דאלער אין פינאנציעלע הילף העלפן   650פון די פראיעקט פינאנצירונגען אנאנסירט, וועלן איבער 
די ניו יארק סיטי וואסער פינאנץ אויטאריטעט צו מאכן פארבעסערונגען ביי עטליכע פון דער שטאט׳ס  

מיליאן דאלער אין גרענטס און פינאנצירונג וועלן   6וואסער פארּפעסטונג קאנטראל פאבריקן. באלד 
  2.75וואסער רערן, און א -נטי צו ערזעצן בלייענע טרונקהעלפן די שטאט עלמיירע אין טשעמונג קאו

מיליאן דאלערדיגע גרענט און פינאנצירונג פעקל וועט העלפן פארבעסערן דעם קאבעלסקיל ווילעדזש׳ס 
 וואסער באהאנדלונגס פאבריק אין שאוהארי קאונטי.  -אפפאל

  
״פאר יעדע איינציגע קאמיוניטי אין ניו יארק קומט זיך צוטריט צו ריינע וואסער, און צוליב דעם  

האט גאווערנער האוקול  אינוועסטירן מיר אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור איז א הויפט פריאריטעט,״ 
נפראסטרוקטור  ״מיט אן אויפשטייג אין פינאנצירונג פון דער פעדעראלער בייפארטיזען אי געזאגט.

געזעץ און היסטארישע אינוועסטירונגען אין ריינע וואסער אונטערנעמונגען אין מיין עקזעקיוטיוו  
בודזשעט, וועלן מיר ארבעטן אינאיינעם מיט ארטיגע רעגירונגשאפטן צו מאדערניזירן ניו יארק׳ס וואסער 

מענט און העלפן פארזיכערן א  אינפראסטרוקטור צו באשיצן פובליק געזונטהייט און די ענוויירָאנ
  באפעסטיגטע עקאנאמיע.״

  
מאורין עי. קאולמאן   CEO( פרעזידענטקע און EFC׳ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען׳ )

״גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט נאכצוקומען ניו יארק׳ס וואסער קוואליטעט צילן   האט געזאגט,
אכן מיט נאך באדייטנדע אינוועסטירונג אין וואסער אינפראסטרוקטור ווערט ווידעראמאל אונטערגעשטר

קאסט לייזונגען פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן -פריידט זיך צו באזארגן מעסיגע EFCפראיעקטן.  
 דורך די סטעיט רעווָאלווינג פָאנדס און סטעיט וואסער גרענטס.״ 

  



באורד  EFC( קאמיסיאנער און DECרוועישען׳ )׳דעּפַארטמענט ָאוו ענוויירָאנמענטעל קָאנסע
ט גאווערנער האוקול איז אריינגעקומען אין אמט, האט זי  פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט, ״זינ

געמאכט דאס באשיצן ניו יארק׳ס וואסער קוואליטעט איינע פון אירע העכסטע פריאריטעטן. ארבעטן מיט  
וויכטיגער גרייכפונקט אינ׳ם סטעיט׳ס -ליק באאמטע איז א קריטישאיבער א טוץ מוניציפאליטעטן און פוב

מיטלען צו באזארגן צוטריט צו  -אנגייענדע באמיאונגען צו באזארגן קאמיוניטיס מיט די נויטיגע הילפס
וואסער באהאנדלונג פארבעסערונגען צו באשיצן  -וויכטיגע אפפאל-וואסער און מאכן קריטיש-ריינע טרונק

 הייט און די ענוויירָאנמענט.״  פובליק געזונט
  

-״פון באהאנדלען ניי ניו יארק סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
וואסער קוואליטעט ביז פארזיכערן די  -רעגולירטע אויפשטייגנדע פארפעסטונגען וועלכע דראען טרונק

פארשפרעכונגען זיין א טובה פאר׳ן געזונט און   וואסער באהאנדלונג, וועלן די פינאנציעלע-פאסיגע אפפאל
וואוילזיין פון אלע ניו יארקער. עס פריידט אונז צו קענען שטיצן די קאמיוניטיס אזוי ווי זיי ארבעטן צו  

   אפגרעיד׳ען און מאדערניזירן פארעלטערטע וואסער ליפערונג און סעּפטיק סיסטעמען.״
  

נט אריין פינאנצירונג דורך דער ׳ריינע וואסער סטעיט ריוואלווינג  דאס באוויליגן דורך דעם באורד רעכ
( און גרענטס אין איינקלאנג DWSRFוואסער סטעיט ריוואלווינג פאנד׳ )-( און ׳טרונקCWSRFפאנד׳ )

אויף זיך   וועבזייטל׳ס EFC(. באזוכט WIIAמיט דער ׳וואסער אינפראסטרוקטור פארבעסערונג געזעץ׳ )
 צו לערנען מער איבער וואסער אינפראסטרוקטור פינאנצירונג געלעגנהייטן.  

  
EFC ( מוטיגט מוניציפאליטעטן זיך צו באטייליגן אין דעם ענווייראנמענטאלע באשיצונג אגענטורEPA  )

האט געשטעלט אין גאנג אין ניו יארק   EFC(, וועלכע CWNSאפשיידן געברויכן אנקעטע )-ריינע וואסער
  CWSRFעראלע וויכטיג, וויבאלד עס קען אפעקטירן וויפיל פעד-. אנטיילנעמען איז קריטיש1אום מערץ 

פינאנצירונג וועט ווערן צוגעטיילט צו ניו יארק סטעיט צו פינאנצירן צוקונפטיגע ריינע וואסער  
אינפראסטרוקטור פראיעקטן. מוניציפאליטעטן ווערן געבעטן גרייט מאכן דאקומענטן איבער זייער  

גייט   .EPAוואסער אינפראסטרוקטור געברויכן אויף אריינצוגעבן צו  -קאמיוניטי׳ס אפפאל
מיט׳ן  מיטלען ארויסצוהעלפן -אריינצוגעבן דאקומענטן און פאר הילפס www.efc.ny.gov/needs צו

    איינגעבן.
  

 ריינע וואסער פראיעקט פינאנצירונג באשטעטיגט:  
  

- דאלער אין קורץ 657,949,860 -ניו יארק סיטי מוניציפאלע וואסער פינאנץ אויטאריטעט  •
ראטע פינאנצירונג צו אויספלאנירן און בויען פארשידענע ערליי  -ערמיניגע מארקעטט

   שטאט׳ס וואסער פארּפעסטונג קאנטראל פאבריקן.פארבעסערונגען ביי עטליכע פון דער 
-אין לאנג 4,407,496 -אלבאני מוניציפאלע וואסער פינאנץ אויטאריטעט אין אלבאני קאונטי  •

גרענט פאר   WIIAדאלערדיגע  277,498פרי פינאנצירונג און א -ערמיניגע אינטערעסטט
אפשייד איבערפלוס פארהאלטונג און פלייצונג  -אויספלאנירן און בויען די ביעווער קריעק סּוער

   לינדערן פראיעקט. 

טערמיניגע, -דאלער אין קורץ 800,000 -טאון ָאוו קאנעאדעא אין אלעגאני קאונטי  •
ראטע -ארקעטטערמיניגע, מ-דאלער אין קורץ 1,000,000אינטערעסטלאזע פינאנצירונג און 

וואסער -פינאנצירונג צו פלאנירן און בויען א דיסאינפעקציע סיסטעם ביי דעם טאון׳ס אפפאל
  באהאנדלונגס פאבריק.

טערמיניגע  -דאלער אין קורץ 2,025,000 -ווילעדזש ָאוו קאבעלסקיל אין שאוהארי קאונטי  •
וואסער -פפאלדאלערדיגע גרענט פאר א 747,250אינטערעסטלאזע פינאנצירונג און א 

   באהאנדלונגס פאבריק און פארזאמלונג סיסטעם פארבעסערונגען.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5dd8c0b4bd46406d2db808da044ed82f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637827033930571080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BDKvXUVBbIch7fgmTOcy6LOCjnOx2z8Ifqxb0DQ%2BTT8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.efc.ny.gov%2Fneeds&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5dd8c0b4bd46406d2db808da044ed82f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637827033930571080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2%2FGaaA27UKrcYT8zr6bKglJvxFVUtVbYB2p1HO3vLQ%3D&reserved=0


טערמיניגע אינטערעסטלאזע  -דאלער אין לאנג 1,875,733 -טאון ָאוו באלטימאר אין גרין קאונטי  •
   וואסער סיסטעם אפגרעידס.-גרענט פאר אפפאל WIIAדאלערדיגע   111,712פינאנצירונג און א  

טערמיניגע  -דאלער אין לאנג 20,000,000 -סט. לאורענס קאונטי  שטאט אגדענסבורג אין •
וואסער באהאנדלונגס פאבריק און  -אינטערעסטלאזע פינאנצירונג צו פלאנירן און בויען אפפאל

   פאמפ סטאנציע פארבעסערונגען.
  

  וואסער פראיעקט פינאנצירונג באשטעטיגט:-טרונק
  

טערמיניגע, מארקעט ראטע -דאלער אין קורץ 2,870,789 -שטאט עלמיירע אין טשעמונג קאונטי  •
גרענט צו ערזעצן בלייענע סערוויס רערן און   WIIAדאלערדיגע  3,000,000פינאנצירונג און א  

ראנסמיסיע מעין, איבערפלאסטערן דעם  אינטשיגן רעזערוואר ט- 30מיטערס, ערזעצן דעם 
הארמאן סטריט טשעמונג ריווער קראסינג, און ערזעצן דעם מאדיסאן עוועניו טשעמונג טייך  

   אריבערגאנג און וואסער סטריט אויסטייל / טראנסמיסיע מעין. 

דריי מוניציפאליטעטן אין אנאנדאגא קאונטי האבן באקומען באשטעטיגונג פאר א געמיינזאמע  •
מעין, נייע סטארעדזש  -לענגליכע פוס פון וואסער 51,000איעקט צו אינסטאלירן אומגעפער פר

טאנקן און פאמפ סטאנציעס ביי דער שטאט סירעקיוס באהעפטונג און האמילטאן ראוד, א נייע  
-קלארין בּוסטער סטאנציע אויף דזשארדען ראוד, ערזעצן און אריבערפירן אן עקזיסטירנדע ענגע

סטאנציע און קאנסאלידירן דעם טשעמפיאנס מאביל היים פארק פובליק וואסער  ארט פאמפ 
 סיסטעם. 

o  טערמיניגע, אינטערעסטלאזע -דאלער אין קורץ 2,686,259 -טאון ָאוו עלברידזש
ראטע פינאנצירונג  -טערמיניגע, מארקעט-דאלער אין קורץ 5,372,516פינאנצירונג און  

   פאר׳ן טאון.

o טערמיניגע, אינטערעסטלאזע  -דאלער אין קורץ 1,748,602  -דזש ווילעדזש ָאוו עלברי
ראטע פינאנצירונג  -טערמיניגע, מארקעט-דאלער אין קורץ 3,497,204פינאנצירונג און  
   פאר׳ן ווילעדזש.

o  טערמיניגע, אינטערעסטלאזע  -דאלער אין קורץ 2,697,199  -ווילעדזש ָאוו דזשָארדען
  גרענט. DWSRFדיגע דאלער 3,000,000פינאנצירונג און  

טערמיניגע -דאלער אין לאנג 7,313,141 -טאון ָאוו ארליענס אין דזשעפערסאן קאונטי  •
גרענט צו שאפן דעם ניו יארק    WIIAדאלערדיגע  420,351אינטערעסטלאזע פינאנצירונג און א 

אנציע און  וואסער דיסטריקט און אינסטאלירן נייע אויסטיילונג מעינס, א פאמפ סט 12סטעיט רּוט 
א גע׳פיניש׳טע וואסער סטארעדזש טאנק צו אינערליך באהעפטן דעם טאון ָאוו אלעקסאנדריע 

  וואסער דיסטריקט.  12רּוט 
טערמיניגע -דאלער אין לאנג 814,467 -טאון ָאוו סטארק אין הערקימער קאונטי  •

גרענט צו אנטוויקלען נייע    WIIAדאלערדיגע  128,626אינטערעסטלאזע פינאנצירונג און א 
קוועלער, א ניי גע׳פיניש׳טע וואסער סטארעדזש טאנק, ערזעצן פארעלטערטע וואסער מעינס און 

  צולייגן נייע וואסער מיטערס.
טערמיניגע -דאלער אין לאנג 2,249,788  -נטי ווילעדזש ָאוו טענערסוויל אין גרין קאו •

גרענט צו רעהאביליטירן די    WIIAדאלערדיגע  534,835אינטערעסטלאזע פינאנצירונג און א 
עקזיסטירנדע וואסער באהאנדלונגס פאבריק, ארסעניק אויסרייניגונג באהאנדלונג פאר דעם ריפ  

אציטעט, ערזעצן פארערלטערטע וואסער  וואסער קוואל קאפ -ווען ווינקעל קוואל, צוגעלייגטע ערד
  מעינס און מיטערס, און רעהאביליטירן דעם עקזיסטירנדן וואסער סטארעדזש טאנק.

  



עקזעקיוטיוו בודזשעט בויט אויף פריערדיגע פארפליכטונגען   2023יאר -גאווערנער האוקול׳ס פינאנץ
עסטירן אין ריינע וואסער איניציאטיוון,  דורך פארשלאגן איבער א האלב ביליאן דאלער אין דירעקט אינוו

 אריינגערעכנט:  
  

מיליאן דאלער אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור פינאנצירונג, ברענגנדיג דעם סטעיט׳ס   500 •
   .2017ביליאן דאלער זינט  4.5סך הכל ריינע וואסער אינוועסטירונג צו  

נווייראנמענטאלע באשיצונג פָאנד  א רעקארד מאס פינאנצירונג פאר׳ן ע —מיליאן דאלער  400 •
(EPF )— וויכטיגע פראיעקטן וועלכע ארבעטן צו לינדערן די ווירקונגען פון  -צו שטיצן קריטיש

מיטלען, באשיצן וואסער קוועלער,  -קלימאט ענדערונג, פארבעסערן אגריקולטורעלע שטיצע
   אוואנסירן אפהיט ארבעט, און צושטעלן פארוויילונגס געלעגנהייטן.

ביליאן דאלער פאר דער היסטארישער ׳ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשאבס   4 •
ענווייראנמענטאלע ּבָאנד׳ געזעץ. אויב ווערט עס גוטגעהייסן דורך וויילער דעם הערבסט, וועט  

דער היסטארישער איניציאטיוו געבן די שטיצע אין וואס ניו יארק נויטיגט זיך צו אויפריכטן  
ערטער; רעדוצירן פלייצונג ריזיקעס;  -וואוין -וויכטיג ענווייראנמענטאלע באשעפעניש -קריטיש

ערטער; באשיצן און פארבעסערן וואסער קוועלער;  -לופט-שטחים און אפענע-אפהיטן נאך ערד
און אינוועסטירן אין קלימאט ענדערונג לינדערונג פראיעקטן וועלכע וועלן רעדוצירן פארּפעסטונג  

  ער קארבאן עמיסיעס.און ווייניג
  

  ### 
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