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ПОЛІТИКА у сфері якості
ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі»
ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі» займає провідне місце в Україні серед
промислових підприємств, виробляючих товари побутової хімії. Засновники
підприємства та його головні фахівці мають великий досвід роботи в цій
галузі.
За порівняно невеликий період свого існування підприємство досягло
стабільності і міцних ринкових позицій в Україні. Цих успіхів досягнуто
завдяки високому професіоналізму фахівців, розробці та впровадженню
системи управління якістю, розробці та впровадженню нових
конкурентноспроможних видів продукції.
Головна мета діяльності нашого підприємства – виробництво товарів
побутової хімії та продукції санітарно-гігієнічного призначення такого рівня
якості, який всебічно задовольняє очікування Замовників та потреби
споживачів, за умови дотримання належних нормативних та законодавчих
вимог.
Політика у сфері якості сформульована керівництвом ТОВ «АВС Кемікалс
Індастрі» на основі визначення потреб Замовників, маркетингових
досліджень, пропозицій персоналу підприємства. Зовнішнє середовище, яке
впливає на роботу підприємства - це законодавча база держави в сфері
випуску продукції товарів побутової хімії та виробів санітарно- гігієнічного
призначення.
Керівництво ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі», в особі генерального
директора, бере на себе зобов’язання по реалізації Політики у сфері якості і є
гарантом виконання вимог ДСТУ ISO 9001-2015.
Підвищення якості продукції забезпечує підприємству утримання
провідних позицій на вітчизняному ринку і вихід на міжнародний ринок,
розвиток підприємства, постійне підвищення добробуту членів колективу.
Керівництво ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі» бере на себе
відповідальність за:
 постійне підвищення якості продукції;
 постійне розширення асортименту продукції;
 надання Замовникам і споживачам упевненості, що їхні очікування
та потреби будуть задоволені;
 відповідність виготовленої продукції вимогам нормативної
документації та законодавчих актів;
 постійне підвищення результативності системи управління якістю
(СУЯ);
 забезпечення
виробничих
процесів
інфраструктурою
та
виробничим середовищем, які дозволяють досягти поставлених
цілей;
 постійне підвищення кваліфікацій співробітників підприємства;
створення умов зацікавленості всього персоналу в ефективній
роботі, встановлення повноважень, відповідальності та критеріїв
оцінки персоналу;
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 впровадження засобів автоматизації процесів, використання
прогресивних технологій та високоефективного обладнання;
 підтримку взаємовигідних відносин з Замовниками на договірних
засадах з чітко обумовленими взаємними зобов’язаннями;
 максимально раціональне використання всіх наявних ресурсів для
постійного розвитку підприємства.
Високий рівень задоволеності Замовників якістю нашої продукції
досягається шляхом:
 постійно зростаючого науково-технічного рівня виконання робіт;
 готовності всебічно враховувати індивідуальні вимоги Замовників;
 максимального використання творчого потенціалу та кваліфікації
персоналу;
 контролю за дотриманням усіх вимог, необхідних для ведення
виробничих процесів;
 розширенням наших можливостей та напрямків діяльності;
 обов’язкової реєстрації всіх невідповідностей, претензій
замовників та вжиттям коригувальних і запобіжних дій для
усунення причин, що їх викликали.
 Безпечності виготовленної продукції
Успішного виконання цих зобов'язань підприємство досягне шляхом:

 підтримання функціонування
системи управління якістю
відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2015;
 застосування сучасної виробничої бази та лабораторного
обладнання;
 застосування та постійного пошуку нових науково-технічних
розробок та рішень;
 постійного аналізу своєї діяльності та використання позитивного
досвіду з діяльності конкурентів;
 морального та матеріального стимулювання працівників за якісне
виконання робіт;
 додаткового навчання персоналу методам безпечного та
сумлінного виробництва;
 розвитку системи соціального захисту співробітників.
Реалізація ПОЛІТИКИ в сфері якості є пріоритетним та першочерговим
завданням для всіх співробітників підприємства.
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