
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו פינאנצירן וואסער אינפראסטרוקטור   70גאווערנער האוקול אנאנסירט באלד 
 פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט  

  
- פראיעקטן געפונען זיך אין דעם קאפיטאל דיסטריקט, צענטראל ניו יארק, לאנג איילענד, מיטל

 ערב ניו יארק ראיאנען  הודסאן, מאוהאק וואלי, נארט קאנטרי, סאוטערן טיער, און מ
  

  
גאווערנער קעטי האוקול האט געמאלדן אז דער בָאורד ָאוו דירעקטָארס פון ניו יארק סטעיט  

 11מיליאן דאלער צו העלפן  70׳ענוויירָאנמענטַאל פַאסיליטיס קָארּפָארעישען׳ האט באוויליגט באלד 
וקטור פראיעקטן וועלכע באשיצן אדער  וויכטיגע אינפראסטר-מוניציפאליטעטן ווייטער פירן קריטיש

געמאלדענע גרענטס  -טערמיניגע פינאנצירונגען און פריער-פארבעסערן וואסער קוואליטעט. די קורץ
בָאורד ָאוו דירעקטָארס וועלן באזארגן קאפיטאל פאר ארטיגע רעגירונג   EFCבאוויליגט דורכ׳ן 

וויכטיגע פראיעקטן. דער בָאורד האט אויך  -אינסטאנצן זיי צו העלפן זיך לאזן אין גאנג פאר קריטיש
טערמיניגע פינאנצירונג איבערבייטונגען וועלכע געבן ריבית פארלייכטערונג פאר  -באוויליגט עטליכע לאנג

 נדיגטע פראיעקטן און העלפן רעדוצירן חובות פאר מוניציפאליטעטן. פארע
  

מיליאן דאלער אין פינאנציעלע הילף    40פון די פראיעקט פינאנצירונג היינט אויסגעמאלדן, וועלן באלד 
מיליאן דאלערדיגע פראיעקט פאר אניידע קאונטי אין דער מאוהאק וואלי אויף צו  352שטיצן א 

   ָאּפגרעיד׳ען וואסער פארפעסטונג קאנטראל פאבריק און פאמפ סטאנציעס.
  

וועסטירן אין פארבעסערן אונזער סטעיט׳ס וואסער אינפראסטרוקטור, לייגן מיר די פונדאמענט  ״דורך אינ
האט גאווערנער  פאר ראיאנישע וואוקס און בליאונג און גלייכצייטיג באשיצן אונזער נאטורליכע אוצרות,״ 

אפהאלט אזוי ווי ״די פינאנצירונג העלפט פארזיכערן אז קאסטן וועלן נישט זיין קיין  האוקול געזאגט.
קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט זעצן פאר ווייטער צו מאדערניזירן באהאנדלונגס סיסטעמען מיט 

העלפן אריינבאגלייטן א גרינערע, געזונטערע צוקונפט   —נייטיגע אינפראסטרוקטור ָאּפגרעידס -העכסט
 פאר ניו יארק.״ 

  
מאורין עי. קאלמען האט   CEOן׳ פרעזידענטקע און ׳ענוויירָאנמענטַאל פַאסיליטיס קָארּפָארעישע

-ערנער האוקול פירט דעם סטעיט פאראויס דורך ברענגען פינאנצירונג ףאון הילפסגעזאגט, ״גאוו
-מיטלען אריין אין די הענט פון די ארטיגע קאמיוניטיס זיי צו העלפן ָאּפגרעיד׳ען און אויסהאלטן קריטיש

טעמען. עטליכע פון די באשטעטיגטע פראיעקטן זענען אונטערגעהויבן  וויכטיגע וואסער און סּוער סיס
אויף צו אנטוויקלען אן אינזשינערונג באריכט. א דאנק גאווערנער האוקול,   EFCגעווארן מיט גרענטס פון 

מיליאן דאלער איצט גרייט דורך דער פאראייניגטער פינאנצירונג אפליקאציע פאר דער רונדע   3איז ביז 
מוטיגט מוניציפאליטעטן וועלכע פלאנירן זייער   EFCשינערונג אויספלאנירונג גרענט פינאנצירונג.  פון אינז 

 וואסער קוואליטעט אינפראסטרוקטור פראיעקטן אויסצוניצן די געלעגנהייט דורך זיך אנווענדן.״ 
  



ורד  בא EFCניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און 
״גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו   פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,

ָאּפגרעיד׳ען און פארבעסערן וואסער אינפראסטרוקטור בויען שטערקערע און געזונטערע קאמיוניטיס און 
ו אלע ניו  שאפן דזשָאבס לענגאויס דעם סטעיט. מיט די פינאנצירונג שיקן מיר א שטארקע מעסעדזש צ

יארקער מוניציפאליטעטן אז מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו מאכן וואסער אינפראסטרוקטור א הויפט ציל 
מיטלען וואס זיי דארפן האבן אויף צו ערזעצן און  -אויף צו פארזיכערן אז קאמיוניטיס האבן די הילפס

   וואליטעט.״מאדערניזירן פארעלטערטע וואסער סיסטעמען און פארבעסערן וואסער ק
  

״אינוועסטירונגען וועלכע  סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
און גלייכצייטיג באשיצן אונזער   —פארברייטערן צוטריט צו ריינע וואסער פאר ניו יארקער קאמיוניטיס 

וויכטיג צו שטיצן געזונטע ענוויירָאנמענטס און באשיצן -זענען קריטיש — וואסער -ענוויירָאנמענט פון מיסט
ר פאר איר אנטשלאסנקייט צו פארשטערקערן ניו יארק׳ס  פובליק געזונטהייט. איך דאנק דער גאווערנע

וואסער אינפראסטרוקטור, און איך קוק ארויס צו דער העלט דעפארטמענט׳ס אנגייענדע צוזאמארבעט  
מיט׳ן ׳ענוויירָאנמענטַאל פַאסיליטיס קָארּפָארעישען׳ און דער דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע  

 טיגע ארבעט.״  וויכ- אפהיטונג אויף די קריטיש
  

״וואסער אינפראסטרוקטור איז די   סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,
גרונטשטיין פון שטאנדהאפטיגע קאמיוניטי אנטוויקלונג. גאווערנער האוקול׳ס קלוגע אינפראסטרוקטור 

נהייטן, האלטן אויס פיש און  אינוועסטירונגען שטיצן ארטיגע עקאנאמיעס, באזארגן פארוויילונג געלעג
די אינוועסטירונגען   טעגליכע דורכלעבענישן.-ערטער, און בארייכערן אונזערע טאג-באשעפעניש וואוין

וואסער און א ריינע ענוויירָאנמענט,  -וועלן פארזיכערן אז דורות ניו יארקער וועלן געניסן פון זיכערע טרונק
אמיוניטי אויפלעבונג און פארלייכטערן א געוויסע מאס פינאנציעלע  און גלייכצייטיג אויך ביישטייערן צו ק

  דרוק אויף ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן.״
  

״איך שטאלציר מיך צו האבן געליפערט די פעדעראלע   סענאטאר טשארלס שומער האט געזאגט,
יז דעם וואסער  וויכטיגע ָאּפגרעידס ב-געלטער פאר די פראיעקטן לענגאויס ניו יארק פון קריטיש

וואסער אויף לאנג איילענד. די  -פארּפעסטונג קאנטראל פאבריק אין אניידע קאונטי פאר ריינערע טרונק
פעדעראלע דאלארען וועלן גיין דירעקט צו באשיצן די פובליק געזונטהייט פון ניו יארקער פאמיליעס, און  

ר מאכן אז אונזערע וואסער סיסטעמען פליסן,  איך וועל פארזעצן ווייטער צו קעמפן ציין און נעגל צו זיכע
 דזשָאבס שטייגן, און ניו יארקער זענען באשיצט און געזונט.״  

  
״קיין שום פארעם פון אינפראסטרוקטור האט נישט   קאנגרעסמאן שאן פעטריק מעלאני האט געזאגט,

ע וואסער סיסטעמען. צוליב  קיין גרעסערע ווירקונג אויף די געזונט פון אונזערע קאמיוניטיס ווי אונזער
דעם האב איך געקעמפט צו ליפערן פינאנצירונג פאר ריינע וואסער אינפראסטרוקטור אין דעם  

בייפארטיזאנער אינפראסטרוקטור געזעץ. מיט די אינוועסטירונגען קען אונזער סטעיט אדרעסירן 
פאר אלע ניו יארקער. איך   פארעלטערטע וואסער סיסטעמען און פארזיכערן צוטריט צו זיכערע וואסער

בין באגייסטערט זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול אין אויסמעלדן די געלטער פאר מידלטאון און  
אנדערע קאמיוניטיס לענגאויס אונזער סטעיט וועלכע נייטיגן זיך אין מער שטיצע אויף צו ערזעצן זייערע 

 ייערע איינוואוינער.״  וואסער סיסטעמען און ליפערן ריינע וואסער פאר ז 
  

״אונטערהייבן לאנג איילענד׳ס וואסער אינפראסטרוקטור און  קאנגרעספרוי קאטלין רייס האט געזאגט,
באשיצן די איינוואוינער אין מיין דיסטריקט פון שעדליכע פארפעסטונגען איז געווען איינע פון מיינע הויפט  

ל מיט עקסטאז צו זען א גארדען סיטי וועט באקומען איבער צילן במשך מיין צייט אין קאנגרעס. איך בין פו
ַארט אויסריכטונגען צו באהאנדלען אויפשטייגנדע  -דע -ָאוו-מיליאן דאלער צו אינסטאלירן סטעיט 3.6

פארפעסטונגען אין דעם ווילעדזש׳ס וואסער באהאנדלונג איינריכטונג. א דאנק אייך גאווערנער האוקול  
 וואסער.״  -ער געזונטהייט און באשיצן אונזער טרונקפאר פריאריטיזירן אונז 



  
דער באורד׳ס גוטהייסונגען רעכענען אריין פינאנצירונג דורך דער ׳ריינע וואסער סטעיט ריוואלווינג פאנד׳  

(CWSRFאון ׳טרונק )-( וואסער סטעיט ריוואלווינג פאנד׳DWSRF און פריער אויסגעמאלדענע ׳וואסער )
אויף זיך צו לערנען מער   וועבזייטל׳ס EFC(. באזוכט WIIAאינפראסטרוקטור פארבעסערונג געזעץ׳ )

 ר פינאנצירונג מעגליכקייטן. איבער וואסער אינפראסטרוקטו
  

   ריינע וואסער פראיעקט פינאנצירונג באשטעטיגט:

לאזע שוועריגקייט -טערמיניגע, ריבית -דאלער אין קורץ 15,000,000 -אניידע קאונטי  •
לאזע פינאנצירונג און  -טערמיניגע, ריבית-דאלער אין קורץ 12,392,233פינאנצירונג,  
ראטע פינאנצירונג אויף צו פלאנירן,  -טערמיניגע מארקעט -דאלער אין קורץ 12,392,232

אויסשטעלן און בויען ָאּפגרעידס ביי דער קאונטי׳ס וואסער פארּפעסטונג קאנטראל פאבריק און 
 דער סאוקוואט קריעק און בארנס עוועניו פאמפ סטאנציעס.  

לאזע -טערמיניגע ריבית-דאלער אין לאנג  10,191,205  - טאון ָאוו קעטסקיל אין גרין קאונטי  •
וואסער פארזאמלונג און  -פינאנצירונג אויף צו פלאנירן, אויסשטעלן און בויען א מיסט

געפארעמטע לידס און דזשעפערסאן הייטס סּוער  -אריבערפירונג סיסטעם צו סערווירן די ניי
-באזיצטן מיסט-צו אינסטאלירן מעכאנישע אונטערזוכונגען ביי דעם ווילעדזשדיסטריקט, און 

גרענט איז פריער  WIIAמיליאן דאלערדיגע  3.15וואסער באהאנדלונגס פאבריק. א 
 אויטאריזירט געווארן פאר דעם פראיעקט.  

  לאזע-טערמיניגע, ריבית -דאלער אין קורץ 729,875 -ווילעדזש דעּפיּו אין ערי קאונטי   •
ראטע פינאנצירונג און א  - טערמיניגע, מארקעט-דאלער אין קורץ 1,729,875פינאנצירונג,  

453,250 WIIA   גרענט פאר סעניטערי סּוער פארבעסערונגען צו רעדוצירן אריינפליס און
 אינפילטרעישען אין דעם ווילעדזש׳ס פארזאמלונג סיסטעם.  

-טערמיניגע, ריבית -דאלער אין קורץ 3,063,000 -טאון ָאוו דריידען אין טאמפקינס קאונטי  •
 אזע פינאנצירונג פאר פארזאמלונג סיסטעם פארבעסערונגען אין דעם האמלעט ווארנא.  ל

טערמיניגע,  -דאלער אין קורץ 950,000  -ווילעדזש ָאוו גאווערנור אין סט. לאורענס קאונטי   •
פאר פאזע צוויי פון דעם  גרענט  CWSRFדאלערדיגע  182,750לאזע פינאנצירונג און א -ריבית

 דארווין סטריט סּוער פראיעקט.  
לאזע  -טערמיניגע, ריבית-דאלער אין קורץ 264,990 -טאון ָאוו ראקלענד אין סוליווען קאונטי   •

גרענט פאר א כלארין דיסאינפעקציע סיסטעם ביי   WIIAדאלערדיגע   41,260פינאנצירונג און 
 בריק.  וואסער באהאנדלונגס פא-דעם ראסקאו מיסט

טערמיניגע  -דאלער אין לאנג 4,347,276 - ווילעדזש ָאוו מארסעלוס אין אנאנדאגא קאונטי  •
וואסער באהאנדלונגס  -לאזע פינאנצירונג פאר ָאּפגרעידס ביי דעם ווילעדזש׳ס מיסט-ריבית

  פאבריק.
זע  לא-טערמיניגע ריבית-דאלער אין לאנג 2,258,863 - שטאט מידלטאון אין אראנדזש קאונטי •

 גרענט פאר פאמפ ערזעצונג.   CWSRF 359,284פינאנצירונג און א 

  
   וואסער פראיעקט פינאנצירונג באשטעטיגט:-טרונק

גרענט צו   WIIAדאלערדיגע  3,653,794 - ווילעדזש ָאוו גארדען סיטי אין נעסאוי קאונטי  •
ַאקטיוועיטעד ( און ׳גרעניּולער AOPאינסטאלירן פארגעשריטענע אקסידאציע פראצעדורן )

( אויסריכטונגען צו באהאנדלען אויפקומענדע פארפעסטונגען ביי דעם וואסער  GACקַארבָאן׳ )
 באהאנדלונגס איינריכטונג.  
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- טערמיניגע, מארקעט-דאלער אין קורץ 900,000 -טאון ָאוו מעלָאון אין פרענקלין קאונטי   •
אין דעם   11מעין ערזעצונג ארבעט לענגאויס רּוט -אטע פינאנצירונג פאר עמערדזשענסי וואסערר

 סייד וואסער דיסטריקט.  -וועסט
טערמיניגע  -דאלער אין לאנג 451,504 -ווילעדזש ָאוו דערינג הארבאר אין סופאלק קאונטי   •

גאלאן סטָארעדזש טאנק און אינסטאלירן  -100,000ויען א נייע  לאזע פינאנצירונג צו ב-ריבית
   ָאּפ ּפַאווער סּוּפליי אויף צו אפערירן קוועלער במשך עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען.-בעק

  
 פארבעט פאר אפליקאציעס פאר גרינע אינפראסטרוקטור און אינזשינערונג פלאנירונג גרענטס 

אינזשינערונג  און  ( GIGPגרינע אינאוואציע גרענט ) ׳ס EFCן פאר דעם די אפליקאציע פעריאדע איז אפ
פראגראמען. גאווערנער קעטי האוקול האט אויסגעמאלדן עס איז פאראן    (EPGפלאנירונג גרענט )

   (.CFAפון דער פאראייניגטע פינאנצירונג אפליקאציע )  12פינאנצירונג דורך אנהייב פון רונדע 
 

  3און  GIGPיליאן דאלער פאר מ 15מעלדן אז עס שטייט גרייט ביז   EFC, טוט 12אלט טייל פון רונדע 
ווי  נישט שפעטער וועבזייטל CFA. אפליקאציעס מוזן אריינגעגעבן ווערן דורכ׳ן EPGמיליאן דאלער פאר 

   נאכמיטאג. 4, ביז 29פרייטאג, יולי 
  

גרינע אינאוואציע גרענטס ווערן יערליך אויסגעטיילט צו פראיעקטן וועלכע פארבעסערן וואסער  
קוואליטעט און לינדערן די תוצאות פון קלימאט ענדערונג דורך דאס איינפירן פון גרינע פירונגען,  

גקייט און גינצי-גינציגקייט, וואסער-וואסער אינפראסטרוקטור, ענערגיע-אריינגערעכנט גרינע שטורעם
   ענווייראנמענטאלע אינאוואציע.

  
וויכטיגע פלאנירונג  -אינזשינערונג פלאנירונג גרענטס העלפן בארעכטיגטע קאמיוניטיס אנהויבן די קריטיש

פראצעס כדי אז זיי זאלן קענען זיין בעסער צוגעגרייט צו זוכן פינאנצירונג זיי צו העלפן אויספירן זייערע 
דאלער זענען צו באקומען צו אנטוויקלען   100,000ור פראיעקטן. גרענטס אויף ביז סּוער אינפראסטרוקט

אן אינזשינערונג באריכט וואס אידענטיפיצירט וואסער קוואליטעט פראבלעמען און פאטענציעלע  
 לייזונגען. 

  
     ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו וואסער קוואליטעט

וועסטירונגען אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן.  ניו יארק האלטן אן ווייטער העכערן אינ
מיליאן דאלער איז צוגעטיילט געווארן צו   638אז    אויסגעמאלדןגאווערנער האוקול האט אין אפריל 

רן וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן דורך דעם וואסער  קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט אויף צו פינאנצי
   מוניציפאלע גרענט פראגראמען. -אינפראסטרוקטור פארבעסערונג און אינטער

  
אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האוקול, גיבט דער איינגעפירטער בודזשעט ערלויבעניש פאר נאך  

ר פאר דעם היסטארישן ׳ריינע וואסער, ריינע לופט,  ביליאן דאלע 4.2ביליאן דאלער, פאר א סה״כ  1.2
און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאלע בָאנד׳ געזעץ. די היסטארישע איניציאטיוו, צו ווערן אויפגענומען 
דורך וויילער שפעטער דאס יאר, וועט ָאּפדעיט׳ען פארעלטערטע וואסער אינפראסטרוקטור און באשיצן  

ענדערנדע עמיסיעס; אויפריכטן -רן לופט פארפעסטונג און נידערן קלימאטוואסער קוואליטעט; רעדוצי 
פעאיגקייט קעגן שווערע  -ערטער; פארשטערקערן קאמיוניטיס ווידערשטאנד -באשעפעניש וואוין

לופטיגע ערטער און ארטיגע פַארמס; און פארזיכערן גלייכקייט -שטורעמעס און פלייצונגען; אפהיטן אפן
מיטלען אין -פראצענט, פון הילפס 40פראצענט, מיט א ציל פון  35לכל הפחות דורך אינוועסטירן 

 קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן.  
  

אין צוגאב צו דעם ׳ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשָאבס ענווייראנמענטאל בָאנד׳ געזעץ, 
מיליאן דאלערדיגע ענווייראנמענטאלע באשיצונג פָאנד צו   400אנטהאלט דער בודזשעט א רעקארד 
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ע מיטלען צו  שטיצן קלימאט ענדערונג לינדערונג און צופאסונג באמיאונגען, פארבעסערן אגריקולטורעל
שטיצן שטאנדהאפטיגע אגריקולטור, באשיצן אונזערע וואסער קוועלער, ווייטער פירן קאנסערוואציע  

באמיאונגען, און צושטעלן פארוויילונגס מעגליכקייטן פאר ניו יארקער. דער בודזשעט אנטהאלט אויך נאך  
ברענגנדיג דעם סטעיט׳ס סך הכל  מיליאן דאלער אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור פינאנצירונג,  500

  .2017ביליאן דאלער זינט  4.5ריינע וואסער אינוועסטירונג צו 
  

אפשיידן נויטיגט -ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן וועט געמוטיגט זיך צו באטייליגן אין ריינע וואסער
   זיך אין אן סורוועי 

EFC מוטיגט מוניציפאליטעטן זיך צו באטייליגן אין דעם ענ( ווייראנמענטאלע באשיצונג אגענטורEPA )
.  1אפשיידן געברויכן אנקעטע, וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין ניו יארק אום מערץ  -ריינע וואסער 

דאלארען וועלן   CWSRFוויכטיג, וויבאלד עס קען אפעקטירן וויפיל פעדעראלע  -אנטיילנעמען איז קריטיש
ראסטרוקטור באשטימט ווערן פאר ניו יארק סטעיט צו פינאנצירן צוקונפטיגע ריינע וואסער אינפ

-פראיעקטן. מוניציפאליטעטן ווערן געבעטן גרייט מאכן דאקומענטן איבער זייער קאמיוניטי׳ס מיסט
גייט  .EPAוואסער אינפראסטרוקטור געברויכן אויף אריינצוגעבן צו 

מיטלען ארויסצוהעלפן מיט׳ן  -אריינצוגעבן דאקומענטן און פאר הילפס www.efc.ny.gov/needs צו
 איינגעבן.  
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