
 

Новий Кодекс корпоративної етики компанії Keller 

Наша поведінка є надзвичайно важливою. Об'єднуючи зусилля, ми усі формуємо 
корпоративну культуру компанії Keller, і наші вчинки мають безпосередній вплив на наше 
оточення. Одна єдина дія або бездіяльність здатні зруйнувати нашу репутацію, знизити 
акціонерну вартість компанії та вплинути на наше майбутнє. 

Наш Кодекс корпоративної етики визначає мінімальні вимоги до стандартів поведінки всіх 
співробітників компанії Keller, незалежно від того, де вони знаходяться та в якому підрозділі 
працюють. Наш Кодекс об'єднує у собі три ключові елементи, які дозволяють гарантувати 
нашу безпеку: 

1. Закон: ми завжди дотримуємося букви закону – саме на цьому ґрунтується довіра клієнтів до 
компанії Keller. 

2. Наші методи роботи: зазначені нижче методи роботи дозволяють захистити інформацію, стоять 
в основі нашої діяльності та гарантують дотримання законодавчих норм. 

• Безпека і охорона здоров'я: Ми 
переконані, що жодна людина не має 
постраждати в результаті нашої діяльності 
– саме тому ми завжди дбаємо про те, щоб 
забезпечити безпеку праці і охорону 
здоров'я наших працівників. 

• Дотримання прав співробітників і 
повага до культурного різноманіття: Ми 
поважаємо, підтримуємо і захищаємо 
права, честь і гідність співробітників, а 
також цінуємо культурне різноманіття 
нашого колективу – а отже з повагою 
ставимося до кожного. 

• Дотримання норм професійної етики та 
принципів порядності: Ми завжди 
говоримо правду, діємо відкрито та 
дотримуємося закону – тому нам 
довіряють. 

• Протидія корупції та хабарництву: Ми 
уникаємо випадків хабарництва та 
корупційних діянь, а також прагнемо 
вигравати торги чесно – тому всі знають, 
що наші рішення завжди ґрунтуються на 
принципах добропорядності. 

• Відкрите спілкування та відповідальна 
поведінка: Ми завжди спілкуємось 
відкрито та чесно, чітко висловлюємо свої 
думки, а також несемо відповідальність за 
свої слова та дії.

Забезпечення високого рівня 
обслуговування клієнтів і постійна 
робота з постачальниками з метою 
контролю дотримання наших стандартів: 
Ми працюємо над тим, щоб задовольнити 
потреби наших клієнтів і перевершити їх 
очікування – тому вони звертаються до нас 
знову і знову. Ми намагаємося побудувати 
конструктивні відносини з нашими 
постачальниками та прагнемо донести до 
них наші стандарти та принципи, за якими 
ми працюємо. 

• Робота зі спільнотами: Ми з повагою та 
відповідальністю ставимося до місцевих 
громад, адже ми – їх невід'ємна частина. 

• Захист навколишнього середовища: Ми з 
повагою ставимося до природи, захищаємо 
її та прагнемо звести до мінімуму вплив на 
навколишнє середовище – так ми 
оберігаємо наше майбутнє. 

• Захист наших принципів: Ми завжди 
активно виступаємо проти порушення 
наших принципів – тому усі разом 
дотримуємося їх. 

 

3. Наші цінності – наші основні цінності, такі як чесність, взаємодопомога і прагнення до 
досконалості, дозволяють нам завжди вчиняти правильно стосовно наших колег, клієнтів, 
акціонерів і спільнот. При цьому дуже часто йдеться про дещо більше, ніж просте дотримання 
законів і власних методів роботи. 


