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
2016р.
підприємства
міста
реалізували промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на 9,6
млрд.грн (з неї на 2,7 млрд.грн – за межі України), що становило 42,9%
загальнообласних обсягів.
В розрахунку на одного жителя міста
реалізовано промислової продукції на 44,0
тис.грн (в області – 21,4 тис.грн.).
В структурі реалізації 58,1% належало
продукції переробної промисловості, у т.ч.
машинобудуванню – 28,9%, виробництву
гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – 12,4%,
виготовленню виробів із деревини, виробництву паперу та поліграфічній
діяльності – 10,4%, виробництву харчових продуктів і напоїв – 2,6%.
В загальноміському обсязі реалізованої
продукції за групами (крім каналізації та
поводження з відходами) 41,5% – становила
енергія, 29,4% – інвестиційні товари, 23,9% –
товари проміжного споживання, 5,2% –
споживчі
товари
короткострокового
використання.
Понад
57%
товаровиробників
обласного центру отримали дохід від
реалізації промислової продукції до 10 млн.грн, 17,5% – більше 50 млн.грн.
В розрахунку на одного жителя міста
реалізовано промислової продукції на 44,0
тис.грн (в області – 21,4 тис.грн, містах
Нововолинську – 56,9 тис.грн, Володимирі–
Волинському – 10,2 тис.грн, Ковелі – 6,3
тис.грн).

Обсяги реалізованої промислової продукції
За результатами 2016 року, в порівнянні з попередніми роками, також
забезпечувалась позитивна динаміка приросту обсягів реалізованої промислової
продукції: 2016 р. – 9566,6 млн. грн., у 2015 р. – 7145,0 млн. грн., 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.
Обсяги реалізованої промислової продукції
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 робили публічні акціонерні товариства
«СКФ Україна», «ВГП», ПрАТ Спільне українсько-словацьке підприємство
«Теріхем–Луцьк», державне підприємство «Луцький ремонтний завод
«Мотор», дочірне підприємство
«Автоскладальний завод №1» ПАТ
«Автомобільна компанія «Богдан Моторс», ТзОВ «Луцька картонно–паперова
фабрика», ДКП «Луцьктепло». Зазначеним підприємства належить більше
половини обсягу реалізованої промислової продукції від загальноміського
обсягу.
Серед великих підприємств міста також варто виділити наступні:
ПАТ «Електротермометрія», Луцький ремонтний завод
«Мотор»,
Публічне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536», Місце
провадження діяльності ДП «Укрспирт», ВКФ «Луцьккондитер» тощо.
Слід окремо зазначити такі підприємства з іноземними інвестиціями, що
використовують інфраструктуру міста як Kromberg & Schubert та Модерн
Експо, які відіграють вагому роль у економіці регіону.

