
 

П о л і т и к а 

в області якості, екологічного менеджменту, 

 охорони здоров’я та забезпечення безпечності праці 

ТОВ «ЗСП» 

затверджена на засіданні ОН 

  «02»  січня 2019 р., протокол №1 

Від постійного задоволення   споживачів – 

до вершин якості продукції! 

Товариство ставить за мету створення високорентабельного підприємства по виробництву 

конкурентоздатної продукції: труб, порожнистих профілів зі сталі світового рівня якості на основі постійного 

підвищення особистої заінтересованості працівників, власників і менеджерів, і як наслідок, до задоволення 

потреб суспільства в цілому.   

Наша мета - згенерувати унікальні відносини з нашими клієнтами, тим самим доводячи нашу корпоративну 

креативність та індивідуальність. 

Наша перевага в швидкості прийняття рішень і командній роботі. 

Місія: 

Наша місія полягає у виробництві кращого продукту даного сегмента на ринку, одночасно надаючи 

конкурентну ціну і умови. 

Наша філософія та моральні цінності підсилюють одна одну, забезпечуючи взаємодію між успіхом у бізнесі і 

нашим бажанням стати незаперечним лідером. 

 Діяльність товариства направлена на: 

- вдосконалення виробничих процесів; 

- навчання та підвищення кваліфікації персоналу, мотивування його виробничого та якісного труда; 

- забезпечення стабільного фінансово-економічного  положення товариства, зростання добробуту 

працівників; 

- раціональне використання ресурсів; 

- створення безпечних умов праці на робочих місцях, зниження ризиків виробничого травматизму та 

професійних захворювань; 

- постійна праця з метою покращення систем менеджменту якості та підвищення їх результативності; 

- використання методів, досвіду, матеріалів та продукції, які не приведуть до забруднення навколишнього 

середовища. 

Всі працівники товариства несуть відповідальність за реалізацію цієї Політики забезпечуючи високу якість 

роботи в рамках своїх посадових зобов'язань. 

Гарантом реалізації прийнятої Політики є директор товариства, який зобов’язується виконувати цю 

Політику, виділяти необхідні для цього ресурси. Директор бере на себе відповідальність за вживання необхідних 

заходів по забезпеченню розуміння всіма працівниками Політики підприємства і її виконанню в області якості, 

охорони здоров’я та забезпечення безпечності праці, екологічного менеджменту; створювати умови для 

залучення їх до процесу системи менеджменту і всебічного розвитку здібностей та росту професійного рівню.  
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