ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість є однією з провідних
галузей економіки міста, яка має стійку
тенденцію
щодо
нарощування
обсягів
виробництва і забезпечує більше половини
валового продукту області.
В місті протягом тривалого часу
утримується позитивна динаміка приросту
обсягів реалізованої промислової продукції.
У січні-березні 2016 року підприємства
міста реалізували промислову продукцію
(товари, послуги) на 2,3 млрд. грн., що
становило 46,0% загальнообласних обсягів. В
розрахунку на одного жителя міста реалізовано
промислової продукції на 10,5 тис. грн. (в
області – 4,8 тис. грн.).
За результатами 2015 року, в порівнянні з
попередніми роками, також забезпечувалась
позитивна динаміка приросту обсягів реалізованої
промислової продукції: 2015 р. – 7129,9 млн. грн.,
що становить 38,7% загальнообласних обсягів.
У 2014 р. - 3536,3 млн. грн., 2013 р. - 2597,2
млн. грн., 2012 р. - 2530,3 млн. грн.; 2011 р. 2242,6 млн. грн; 2010р. - 1939,1 млн. грн.; 2009 р.
- 1365,6 млн. грн.; 2000 р. - 402,9 млн. грн.
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Значна частина реалізованої продукції припадає на машинобудування,
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції, виробництво паперу та поліграфічну діяльність.

Вагомий внесок у промисловість
роблять публічні акціонерні товариства
«СКФ Україна», «ВГП», ПрАТ Спільне
українсько-словацьке
підприємство
«Теріхем–Луцьк», ТзОВ «Луцька картонно–
паперова фабрика», державне підприємство
«Луцький ремонтний завод «Мотор»,
дочірнє підприємство «Автоскладальний
завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія
«Богдан Моторс». Зазначеним підприємства належить більше половини обсягу
реалізованої промислової продукції від загальноміського обсягу.
В розрахунку на одного жителя міста у 2015 році реалізовано
промислової продукції на 32,917 тис. грн. (в області – 17,684 тис. грн.).

Найбільші підприємства міста:
- АТ «СКФ Україна»
- Kromberg & Schubert
- Модерн Експо
- ЗАТ СП „Теріхем Луцьк”
- ВАТ „Електротермометрія”
- Луцький ремонтний завод «Мотор»
- Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго»
- Волинська філія ПАТ «Укртелеком»
- Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»
- Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» ПАТ
«АК «Богдан Моторс»
- Публічне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
- Публічне акціонерне товариство «Волиньгаз»
- ПАТ «ВГП»
- Місце провадження діяльності ДП “Укрспирт”
- ВКФ „Луцьккондитер”

