
Передмова:
Етичний кодекс LAM визначає основу 
взаємодії компанії LAM Group з клі-
єнтами,замовниками,постачальника-
ми,персоналом, партнерами і законом 
у всесвіті, в якій ми працюємо. Він за-
кладений на ДНК рівні групи компаній, 
який визначає її операційні цінності і 
методи, виходячи з корпоративна куль-
тура «Бджілка ЛАМ». Цей Кодекс пе-
редбачає накреслення мети і правила, 
які відображають нашу прихильність 
відповідальному, етично бездоганному 
і законному поведінки.

Основні визначення «BEE LAM»:

1) Ми дуже багато працюємо, як і BEE.

2) Члени нашої команди - це наш актив

3) Інтереси Групи вище інтересів окре-
мих осіб, тому що сила Групи визначає, 
ким ми є як особистості.

4) Наші клієнти і замовники - це «наша 
мета», і ми готові допомогти їм в будь-
який час дня і ночі.

5) Наша Група лояльна до своїх членів 
так само, як члени нашої команди ло-
яльні до Групи.

6) Ми цінуємо, заохочуємо і поважаємо 
культурну, етнічну, релігійну, гендерна 
різноманітність і різноманітність вибо-
ру.

7) Ми чесні з нашими клієнтами, замов-
никами, постачальниками і членами 
нашої власної команди.

8) Ми дотримуємося всіх відповідних 
законів, постанов і внутрішні політики 
LAM.

9) У нас є фонд, який робить все вище-
перелічене. 

Наш етичний кодекс відображає ці цін-
ності і регулює його дотримання.

1. Членам групи LAM і постачальникам
2. Клієнтам і замовникам LAM Group
3. Глобальна корпоративна етика LAM 
Group
4. LAM Group спільноті і навколишньо-
му середовищу

1. Члени групи LAM і поста-
чальники послуг

1. Люди, які працюють на компанію 
LAM Group або від її імені, діють в дусі 

довіри, заснованого на чесному спілку-
ванні, професійній поведінці, справед-
ливості в ділових відносинах і в повній 
відповідності з усіма законами і поста-
новами.

2. LAM Group високо цінує культур-
не розмаїття всіх, хто виконує роботу 
для Групи, і виховує їх бажання і здат-
ність працювати разом для досягнення 
спільних цілей.

3. Члени групи LAM Group гарантують, 
що стандарти і методи охорони праці 
та техніки безпеки на робочому міс-
ці мають пріоритет і поширюються на 
всіх, хто виконує роботу в LAM.

4. Менеджери LAM Group підтримують 
чесні зусилля всіх членів команди про 
самовдосконалення і забезпечують 
навчання і професійний розвиток, щоб 
забезпечити їх належну підготовку для 
роботи, яку вони повинні виконувати 
від імені клієнтів.

5. Менеджери LAM Group визнають, 
що всі, хто бере на себе роботу в LAM 
Group, пов’язані з сім’ями і що благо-
получчя сім’ї впливає на їх здатність 
ефективно працювати.

6. Члени команди LAM Group не нама-
гатимуться використовувати своє ста-
новище в якості співробітників LAM 
Group для отримання переваги в при-
ватному бізнесі для себе, будь-якого 
співробітника або члена сім’ї, а також 
не братимуть участі в будь-якій іншій 
діяльності, яка являє собою конфлікт 
інтересів між їх особистими і професій-
ними ролями.

2. Клієнти і замовники LAM 
Group

1. Клієнти і замовники LAM Group мо-
жуть очікувати, що члени команди LAM 
зроблять все можливе для задоволен-
ня їх потреб і будуть прагнути до пере-
вищення їхніх очікувань.

2. Клієнти і замовники LAM Group мо-
жуть очікувати, що всі члени команди 
LAM поводитимуться з ними чесно і не 
вчинять ніяких шахрайських дій чи зло-
чинам за їхньою вказівкою.

3. Клієнти і замовники LAM Group мо-
жуть очікувати, що всі члени команди 
LAM будуть проявляти ініціативу, захи-
щати їх інтереси і діяти в своїх інтере-
сах навіть в областях, що не входять в 

сферу діяльності LAM Group.

3. Глобальна корпоративна 
етика LAM Group

1. LAM Group цінує, заохочує і поважає 
права і культурні, релігійні та етніч-
ні звичаї людей в країнах, в яких вона 
працює.

2. LAM Group поважає і дотримується 
законів країн, в яких вона працює, а та-
кож всі відповідні наднаціональні зако-
ни і постанови. Члени команди LAM ве-
дуть свій бізнес в повній відповідності 
з політиками LAM Group і розуміють їх, 
включаючи ті, які стосуються корупції, 
хабарництва, відмивання грошей і тор-
гових санкцій.

3. LAM Group забезпечує робоче се-
редовище, вільну від дискримінації та 
переслідувань за ознакою віку, стату-
су ветерана, кольору шкіри, сімейного 
стану, стану здоров’я, фізичної інва-
лідності, національного походження, 
раси, етнічного походження, релігії, 
статі, сексуальної орієнтації.

4. Спільнота LAM Group і на-
вколишнє середовище

1. Менеджери LAM Group прагнуть 
створити здорове та безпечне робоче 
середовище для всіх, хто виконує ро-
боту в групі.

2. Компанії групи LAM усвідомлюють 
важливість захисту навколишнього се-
редовища і усвідомлюють необхідність 
створення більш стійкої навколишньо-
го середовища, рухомої спільними зу-
силлями всіх по розробці ефективних 
методів і процедур утилізації та управ-
ління відходами.

3. Члени команди LAM Group просува-
ють і вносять свій внесок в розвиток і 
поліпшення спільнот, в яких вони пра-
цюють.

4. LAM Group зобов’язується вживати 
всіх можливих заходів, які принесуть 
користь навколишньому середовищу.
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