
SUNOCO – американський бренд 
мастильних матеріалів

135 років бездоганної якості



«САНОКО ТРЕЙДІНГ»  ̶ ексклюзивний офіційний імпортер мастильних 
матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні

З 2020 року всесвітньо відомий американський бренд мастильних 
матеріалів SUNOCO офіційно представлений в Україні.

• Прямі поставки безпосередньо з заводу: збереження якості та 
оригінальності продукту

• Повноцінний офіс в Києві: термінове вирішення будь-яких питань

• Сучасні склади готової продукції в Києві: широкий асортимент та 
постійна наявність 

• Розрахунки в національній валюті: відсутність втрат через курсові 
різниці

• Клієнторієнтованість: вигідні умови відтермінування платежів

• Відсутність підробок та «сірого» імпорту: захист офіційних партнерів

• Технічна підтримка: оперативні консультації кваліфікованими 
технічними спеціалістами

• Маркетингові програми: індивідуальний підхід до кожного партнера



Історія SUNOCO. Шлях успіху довжиною в 135 років

1886 1916 1920-і 1937

19411950-і19561960-і

1970-і 1980-і 1998 2000-і

20042010-і20202021

Заснування SUN OIL COMPANY
в м. Пітсбург, Пенсильванія, 
США

Розширення бізнесу. Засновані 
Sun Shipbuilding та Dry Dock 
Company (будівництво суден)

Відкриття першої АЗС в м. 
Толедо. Вихід на фондову біржу 
Нью-Йорка.

Перша в світі промислова 
установка каталітичного 
крекінгу

Активний розвиток компанії та 
продажів продукції SUNOCO в 
Україні

Подальше розширення бізнесу. 
Заснування гірничодобувної 
компанії Cordero Mining 
Company (штат Невада)

Міжнародна експансія. 
Нафтопереробний завод в 
Канаді. Видобування нафти в 
Венесуелі

Винахід індивідуального 
змішувального насосу – нова 
система подачі пального

Відкриття компанії SUNOCO 
TRADING в Україні

Початок автоспортивного
шляху. SUNOCO – партнер 
легендарної команди Roger 
Penske Racing Team та пілота 
Mark Donohue

Реструктуризація компанії. 
SUN OIL COMPANY 
перейменована в SUN 
COMPANY Inc. в 1976 році

Розробка та продажі 
інноваційного пального ULTRA 
94. Початок ребрендінгу АЗС в 
SUNOCO

Нове ім’я: SUN COMPANY Inc. 
перейменована в SUNOCO

Активна участь у різноманітних 
благодійних програмах

SUNOCO – офіційне пальне 
NASCAR® та ще більше ніж 50 
інших гоночних серій в наступні 
роки

Диверсифікація бізнесу.
Зосередження зусиль на 
розподілі пального.



Сьогодення SUNOCO – нафтовидобувної та нафтопереробної компанії

SUNOCO – найбільший національний 

дистриб’ютор пального в США

• Щорічний обсяг поставок пального в
обсязі 31 млрд літрів.

• Більше 10 тис. торговельних майданчиків
(АЗС, магазини, дилери, дистриб'ютори).

• 15 терміналів по всій країні.

• Споживачі – найбільші компанії США.

SUNOCO – офіційне пальне більш ніж 50-ти 

гоночних серій

• 2004 р. NASCAR: Monster Energy NASCAR
Cup Series, NASCAR XFINITY Series, NASCAR
Camping World Truck Series.

• 2015 р. Національна асоціація драг-
рейсингу (NHRA).

• 5 національних та 59 індивідуальних
рекордів при використанні продукції
SUNOCO

SUNOCO – оператор розгалуженої мережі 

авто майстерень

• Заміна експлуатаційних рідин,
діагностика двигуна, ремонт гальмівної
системи, заміна ременів ГРМ, пасків,
шин, обслуговування системи
кондиціонування, систем очистки
відпрацьованих газів та ін.

• Чітке розуміння потреб споживачів і їх
вимог до виробника якісних мастильних
матеріалів, що застосовуються в сучасних
автомобілях.



Сучасне виробництво мастильних матеріалів SUNOCO сертифіковано у 
відповідності до міжнародних стандартів

Заводи мастильних матеріалів SUNOCO розташовані в м.Bensalem (Pennsylvania, USA) та в м.Algete
(Province Madrid, Spain), та оснащені сучасним інноваційним обладнанням розливу, 
вимірювальними системами та технологіями поточного тестування.



SUNOCO має власну акредитовану лабораторію, оснащену всім 
необхідним обладнанням

Лабораторія може виконувати більше 100 різних тестів:

• Контроль якості вхідної сировини: базових олив і 
присадок.

• Контроль якості змішування та розливу в різні ємності.

• Контроль якості пакувальних матеріалів.

• Аналіз термінів зберігання і претензій клієнтів.

• Розробка специфікацій на пакувальні матеріали.



Асортимент продукції SUNOCO: від моторних олив для легкового 
транспорту до олив промислового призначення

• Моторні оливи для легкових автомобілів

• Моторні оливи для вантажних автомобілів та автобусів

• Оливи для сільськогосподарської та спеціальної техніки

• Моторні оливи для мотоциклів і скутерів

• 2-тактні моторні оливи для садівництва

• Охолоджувальні рідини (антифризи)

• Трансмісійні оливи

• Мастила пластичні

• Промислові мастильні матеріали:
- гідравлічні, редукторні, турбінні, циліндрові, 
технологічні, теплоносії, електроізоляційні;
- мастильно-охолоджуючі рідини;
- для повітряних компресорів;
- для вакуумних насосів;
- для відкритих зубчастих передач;
- для харчової промисловості.



Продукція SUNOCO ліцензована по API та має допуски провідних 
світових виробників техніки та обладнання

• SUNOCO є учасником програми EOLCS (Engine 
Oil Licensing and Certification System) з 
ліцензування та сертифікації моторних олив 
Американського Інституту Нафти (API).

• SUNOCO виготовляє мастильні матеріали в 
суворій відповідності до рекомендованих 
рецептур, тому всі заявлені відповідності 
допускам виробників техніки підтверджені 
оригінальними листами. 



Відділ технічної підтримки українського офісу SUNOCO надає 
професійну допомогу та кваліфіковані консультації партнерам

• Професійний підбір мастильних матеріалів.

• Тренінги для персоналу партнерів та клієнтів.

• Онлайн консультації по телефону та E-mail.

• Виїзд до клієнтів по складним технічним питанням.

• SUNOCO LUBTEST - діагностика стану оливи та техніки за 
допомогою ресурсів незалежної німецької лабораторії



Ми беремо на себе утилізацію відпрацьованих олив SUNOCO

Згідно законодавства України відпрацьовані оливи 
підлягають утилізації силами компаній, які мають 
офіційну ліцензію Міністерства екології та природних 
ресурсів.

Наш партнер абсолютно безкоштовно для наших 
клієнтів надає послуги по утилізації, а саме: забирає 
відпрацьовані оливи, утилізує та надає пакет 
необхідних документів.

Ми сплачуємо утилізаційний збір з кожного літру 
оливи, яку ми імпортуємо.

Здоров’я, охорона навколишнього середовища та безпека – фундаментальні цінності SUNOCO 
по всьому світу. 



Контактна інформація

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» - ексклюзивний офіційний 
імпортер мастильних матеріалів американського бренду 
SUNOCO в Україні 

04071 Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30

Телефон: + 38 (044) 33-44-556

E-mail: сontact@sunocoukraine.com

Web: www.sunocoukraine.com

FB: https://www.facebook.com/SunocoUkraine/

mailto:сontact@sunocoukraine.com
http://www.sunocoukraine.com/
https://www.facebook.com/SunocoUkraine/

