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Полiтика та цiлi ПП (УСБК-1>

Полiтжа ПП (УСБК-1> у ферi ясосгi визнчt Irls ocHoBHi наIрямки рзробrо,r, вцромдкеIшIя та

подаJБшою удоскоtIЕIпешя системи управIIiшя кiсrю, уIвqрIоетюя з врахумшш\,{ формоваrrоi в

Yryшi еконой.*rоi сI.rryацЦ а тЕкож з блiком загаьнотrрIйшпп< сгшдащЪ ISO

900 1 , ISO 1 4000, OHSAS 1 800 1 , вIIзначенLD( вимог до irrгегроваrrоi сисrепш,I упрашirпrя ясiсгю.

Полiтlли пiдrриеплсгва спрrIмована на забвпечеrпrя стабiльноi якостi надання послуг з

ypaxyBal*IfuI псrгрб i очiкумlъ зап,tовtшкЬ при цйснеr*ri капiтального ремонту свердловин,

бурir*rя по[ryково-розвiдува_тrьних i експлуатацiйних свердловин на площах, нафтогазових

родовищaх i пiдземних сховищtlх газу; будiвництва Bcix категорiй свердловин на нафту,

газ, конденсат та воду iз використilнням передових методiв i прогресивних технологiй та

згiдно з вимогап,lи тIинного законодавства УкраiЪи а також забвпечеrпrя норм та пpaBI4TI

охоtrюни працi i екологi.пrоi безпек.r.

Полiтlлсу у ферi ясосri Bllrlнa.l;le юловrшшl irпceHe,p IШ (УСБК-1> за участi Коордшщifuюi

Рад,r з жосri. КерЬшшсr Фр}цсг)aрIflD( пiдроздiлЬ забвпечуюь уttровадкешщ шапЪ i засrосуваrня п

mпракплli.

Полiтжа у ферi лсоФi ПП кУСБК-1>:

гарантy€ максимчuъне здоволешuI зашrrЬ заш,tошпжЬ, орiсrryегюя на дшамЦ i розвrтюк

IцD(вимог;

зберiгае преsгIDкпiдlриолсгванаосво€нID(ршпса(бугуiсприяесIворенIfiосгifuоюiмiщý,

нановI.D(ринкlх;

забезпегrус лсiсгь послуг IIIJшDoM заffOсуваIшя передовIо( тосrологй i ryчасrпп< меюдЬ

вирбrппцвом;

явIIя€ться обов'.вком кожною гlрщfuпшв



IIIлшл реагliзаlfr' пolliTlllcl:

- пошпIрешrrI по}lrlттrl <<жigгы на yci вlддл дiяlьноФi пiдlриолсгм;

- викорисгiilшя cyrаclilD( црдilцшЬ вирбrппцвом;

- впров4Фкеrшя та удосконtlпешя доrумеrrюваrrоТ сисtеми угIравJIiItr{я жiсгю;

- модернiзацiя бладлдпlъ рзробrса та вцрошдкешя HoBID( тосrологi.шшос гrроцесЬ, що

пiдlшvrсrья<iсгь послryг, рiвеrъ екологi.пrоТбвпеrсr вrарбrппцгватазнюкеIrrul енфювитрсг;

- ясiсгь робiт (послуг), що надаIOтюъ розглядtrги не як самоцЬ, а яс базу дlя еконой.пrоТ

сгабьносri

- пiдгриплшпlя rmпiдрисмсrвi стiй<ою псrоrологi.пrою шiмary, що даgгь можlпвiсtь кожному

.шену колешиву в}Iрi[Iувати прблеппr лсiсrю rraocHoBi ItваJIiфiкацп; досвiду, iнЦrпви i

розр{iшя завдаIъ, що сгOflъ перед пiдриmлсгвом;

- црведешrrl сисгеN{€rrиtшоl робсrги з посtатIruБншй^д{ магерiалЬ та счрвини в IIитilнIuD(

забезпечетшrя жосгi;

щорi.пrою нilвтItшIщ пiшlтцеr*тя коhшrfiеIrшосri та квапiфircцii персонаIry в

rпrгшпlлlя<осгi;

- цроведекilI ауд,rry системи лсоФi у вiлдiлах та сгрукгурItrD( пiдрозлiлаt

пiдlриолсгва та ана.пiз йою реуьтатЪ;

- спдлуJtrоваIfiIя гtрцiвtпшсЬ ирукг)aрIilD( пiцрOздiлЬ ясi пiдшryrоь ясiсгь

рбоги;

- визначешuI вiдrовiдаlьносri в повсщдеrшй дiяlьносгi персона.rrу вiд керЬшкадо рбiттпшв

з:l виконашuI вrдлог по забвпечеlпто жосгi;

- акгуапiзщЬ вцрв4&кешя та забвпечеr*rя посrifuIою цдоскон€lпешя iкrегрваrrоi системи

управIIiшя жiсrю вiдlовiдrо до вимог ДСТУ ISO 9Ш1-2015, ДСТУ ISO 9001, БО 14001:2015,

ДСТУ OHSAS 1 8001 :2010 тарозвrrюк прlтпц.rrrЬ загаlьного управIIiшя ясiшю.

<dlашiпрлшпцшпо>:

- це сIворешuI rпиосфри загаБно1 заt iмвпеносri та вiдсригосгi, чiткою фрмулшоваrпrя та

доведешя до кокною Imelra колекIиву цiлей та зацддъ, що сгоятъ перед н€шIим пiдrрисплсгвом,

основrппr нагrрл,п<Ь йою дiяlьносгi.



<<Влще керfuппrгво>:

- ба.пrь свое осIIовне завдання в створеr*ri умоц що забвпечуrсrь усвiдомлепrя рбiтrпжашr

пiдlриемсгва cBoei учЕlстi в прцесi я<iсrю, мzксимчlJIьне розкриггя lx TBoptILD( здiбносrей

в ылрбшrчй дiяlьнослi;

- вID(омIъ з юю, що коясппi рбiпilш( свiдомо спрlйrлае дйсrry Полiтlлсу, усвiдоrлшпос

важIпвЬ робсrги, cyп{JIiIшo п вшсонуе та не rrрdллае неяriсноi рбсrги вй cBolx колег, знае, що вiд

лсосriробсrм, яканим виконуеIъс8 зtlпокитъ HeTbc,l ефкпвнiсь робсrги пiдlрисrлсгва але i йою

осбиспйдбрбуг.

FIаши полiтиIс} безпосердъо пов'ваm Ъ сгратегiеrо розвLrгку пiдриеплсгва та

довtoсtроковIrм ц/рсо}л, за допомоюю якою ми мчl€мо наплф досtrIIуги пi,щшцеIпrя сгабЬносri

ясосгiрбiт.

Цiлi ПП <<УСБК-1> на 2018 piK:

1.Виробничi:

о збiльшити парк МБУ до 8 установок;
. пробурити одну свердловину глибиною до 3500 MeTpiB;

. надати якiснi послуги з оренди та iнженерного супроводу Гвщ виробництва
TIANHE КНР в об'емi 15000 год циркуляцii;

. досягти покtlзника лояJьностi клiентiв -90%;
о розширити дiльницю ilвтотранспорту та спецтехнiки з метою мiнiмiзацii простоiЪ

при переiЪдах бригад.

2.Економiчнi:

о оптимiзувати витрати з метою забезпечення стабiльноi прибугковостi
пiдприемства;

о iнвесцвати кошти в оновлення нaulвного обладнання та закупiвjlю нового;
. заiгrмти кредитнi коrrrги для розвитку нових видiв дiяльностi;
. зменшити строки погашення кредиторськоi та дебiторськоi заборговшtостi;
о збiльшитифондовiддачу;
. зменшити середнiй перiод оборотностi оборотних засобiв;
о забезпечити коефiцiснт зага:rьноi лiквiдностi на piBHi не менше 1.

3.Соцiаrrьнi:

о розробити бонусну систему, спрямовану на покраrцення продуктивностr
працiвникiв;'



о розробити систему навчання для працiвникiв з метою пiдвищення професiйних
знtlнь та навичок;

. створити внугрiшнiй karra-Tl комунiкацii працiвникiв.

о створити новинну розсилку для працiвникiв з метою iнформування про

рiшення/подiТ у компанii;

. створити РR-вiддiл з метою спiлкування iз зовнiшньою аудиторiею через

мережу "iHTepHeT" та створення бренлу пiдприемства онлайн;

. надати матерiальну пiдтримку IФнryнг з метою налагодження спiвпрацi.

Головний iнженер ПП (УСБК-1) В.М. Бойчук


