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ПОЛIТИКА В ОБЛАСТI ЯКОСТI

-

це якiсне виконання кожного елементу трудового процесу, що дае якiсний результат кiнцевого продукга

-

IIланування, органiзацiя та координацiя трудових, виробничих i фiнансових pecypciB для досягнення
лiдерства по виробництву якiсних бетонних сумiшей, арматурних виробiв, залiзобетонних i металевих
конструкцiй, будiвельно-монтажних та спецiальних робiт, забезпечення вхiдного контролЮ кОжниМ
робiтником перед початком робiт, забезпечення перевезення негабаритних важковагових вантажiв любоi
складностi HaBiTb за межами УкраТни, розширення ринка наших послуг в межах держави та за ii межаМИ.

головна цiль полiтики в областi якостi виправдати очiкування ЗАМОВНИКА при безумовному виконаннi вимог державних стандартiв та
стандартiв пiдприемства.

I|iлi полiтики СП "ОСНОВА - СОЛСИФ" в областi якостi:
- задоволення потреб ЗАМОВНИКА при постiйному вдоскон€lленнi органiзацiТ робiт i управлiннi
пiдприсмством;

робiтника в роботу по вдоскон€Lленню Системи Якостi;
- пiдвищення професiоналiзму персонzrла;
-досягненнЯ високогО технiчногО рiвня булiвельно-монТiDкних та спецiальних робiт вiдповiдного рiвня
вiдомих зарубiжних фiрм;
- пiдвищення конкурентноспособностi та розширення ринка, розширення сфери предоставляючих
- залучити кожного

послуг;
- створення високого iмiджу пiдприсмства на нацiональному та мiжнародному рiвнях.

-

-

Реалiзацiя цiлей в областi якостi досягасться постiйними:

пiдтримкою та вдоскончшенням системи якостi;
вiдповiдальнiстю та високим професiоналiзм<lм кожного спiвробiтника;
участю кожного робiтника в п.окращеннi якостi виконання робiт;
науки, передових технологiй
впровадженням досягнень вiтчизняних та зарубiжних технологiй
малот
механiзацii, приспособлень,
технiки,
новот
виробництва робiт, сучасних булiвельних матерiалiв,
инструментiв;
створенням умов для реалiзацiт здатностi та мож.гlивостей кожного участника виробничого процесу;
забезпеченням контролю та випробувань в обсягах для того, щоб надати впевненiсть, що потреби та

i

очiкування Замовника булlть повнiстю виконанi;
пiдтриМкою Bcix кJIючових процесiв в ефективному cTaHi;
створенням умов для того, щоб робiтники м€ши можливiсть гордитися свосю працею, одержувати вiд неi
задоволення та достойнi матерiальнi статки;
вдосконЕL,Iенням соцiальноТсфери.
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Якiсmь

-

це lаранmiя успiху завmра, о cbozodшi

-

в id п о в iD альнiсmь ко Jtc н о z о !
приймаю на себе всю вiдповiдальнiсть за реалiзацiю полiтики пiдприемства в областi якостi та досягнення
ii цiлей.

Пам'ятайте: негарне - якiсним не бувае.

Ю.В, Карпенко

Генеральний лиректор
1.06.20l8 р.
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полlтикА в оБлАстl якостl

_

це якiсне виконання кожного елементу трудового процесу, що дао якiсний результат кiнцевого
продуlсга -

та координацiя трудових, виробничих i фiнансових pecypciB для
лiдерства
по виробництву якiсних бетонних сумiшей, арматурних виробiв,
досягнення
залiзобетонних i металевих конструкцiй, будiвельно-монтажних та спецiальних робiт,
забезпечення вхiдного контролю кожним робiтником перед початком робiт, забезпечення
перевезення негабаритних важковагових вантажiв любоТ складностi HaBiTb за межами УкраТни,
планування, органiзацiя

розширення ринка наших послуг в межах держави та за iT межами.
Головна цiль полiтики в областiякостi -

, виправдати очiкування 3АМОВНИl(A при безумовному виконаннi вимог державних стандартiв та
стандартiв пiдприемства.

-

L|iлi полiтики ТОВ "ОСНОВА" в областi якостi:
задоволення потреб 3АМОВНИlИ при постiйному вдосконаленнi органiзацiТ робiт

i

управлiннi пiдприемством
] залучити кожного робiтника в роботу по вдосконаленню Системи Якостi;
- пiдвищення професiоналiзму персонала;
-досягнення високого технiчного рiвня будiвельно-монтажних та спецiальних робiт вiдповiдного
рiвня вiдомих зарубiжних фiрм;
- пiдвищення конкурентноспособностi та розширення ринка, розширення сфери
предоставляючих послуг;
- створення високого iмiджу пiдприемства на нацiональному та мiжнародному рiвнях.
;

-

-

Реалiзацiя цiлей в областi якостi досягаеться постiйними:

пiдтримкою та вдосконаленням системи якостi;
вiдповiдальнiстю та високим професiоналiзмом кожного спiвробiтника;
участю кожного робiтника в покращеннi якостi виконання робiт;
впровадженням досягнень вiтчизняних та зарубiжних технологiй i науки, передових технологiй
виробництва робiт, сучасних будiвельних матерiалiв, новоТ технiки, малоТ механiзацiТ,
приспособлень, инструментiв;
створенням умов для реалiзацil здатностi та можливостей кожного участника виробничого
процесу;
забезпеченням контролю та випробувань в обсягах для того, щоб надати впевненiсть, що
потреби та очiкування 3амовника будуть повнiстю виконанi;
пiдтримкою Bcix ключових процесiв в ефекгивному cTaHi;
створенням умов для того, щоб робiтники мали можливiсть гордитися своею працею,
одержувати вiд неТ задоволення та достойнi матерiальнi статки;
вдосконаленням соцiальноТсфери.
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iёповiOал bHic mь кожно ео !
приймаю на себе всю вiдповiдальнiсть за реалiзацiю полiтики пiдприемства в областi якостi та

в
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Пам'ятайте: негарне - якiсним не бувае.

Ю.В. Карпенко

,Щиректор
1

.06.2018 р.
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