Розвиток промисловості. Промисловий комплекс Сарненщини
охоплює провідні галузі: харчову, добувну і деревообробну. Провідні галузі
промисловості: торгова та переробна, деревообробна, машинобудівна та
металообробна, будівельних матеріалів. Основна продукція промисло
вості: продовольчі товари від переробки м’ясомолочної та плодоовочевої
сільськогосподарської сировини, хлібобулочні та кондитерські вироби,

борошно, пиломатеріали, столярні вироби, меблеві щити, м’які меблі, меблева
фурнітура, бетонні та залізобетонні будівельні конструкції і вироби, мос
тові металоконструкції, обладнання для щебзаводів, сільськогосподарське
обладнання, блочні установи очистки води та стічних вод, ливарні вироби
з чавуну та алюмінію. І це не повний перелік того, що виробляється в Сарнах.
Поступово розвивається малий бізнес. В місті діють близько 60 малих
підприємств, які охоплюють всі сфери регіонального виробництва, торгівлі,
побуту.
Ефективно працює ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів». Ви
робляє комбікорми звичайні та гранульовані, високоякісне борошно та крупу.
ЗВП «Таврида» встановив нове обладнання з виробництва ковбасних
виробів, лінію з виготовлення соняшникового насіння та паштетів. Сьогодні
підприємство пропонує споживанню широкий асортимент ковбасних виробів,
консервної, рибної та м’ясопродукції. «Таврида» неодноразова брала участь
у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100
кращих товарів України», нагороджена дипломом фіналіста. За випуск конку
рентоспроможної продукції та нарощування обсягів виробництва підприєм
ство нагороджено почесним дипломом Торгово-промислової палати України.
ВАТ «Сарненський м’ясокомбінат» виробляє м’ясо і субпродукти пер
шої категорії, м’ясо жиловане в блоках, кормові добавки.
На ВАТ «Сарненський хлібозавод» модернізували обладнання із замі
ною чотирьох хлібопекарських печей на імпортні (німецького виробництва).
Ввели в дію лінію з виробництва заквасок для випікання сортів житнього
хліба, склад безтарного зберігання борошна, що автоматизує процес його
приймання, зберігання та переробки за польською технологією. Неоднора
зово вироби підприємства займали призові місця в конкурсах і виставках.
На міжнародній виставці «Хліб тостовий запашний» одержав гран-прі,
а калач «Хлібодарський», хліб «Гречаний», вітаут та рогалики зі згущеним
молоком і фруктовою начинкою - золоті медалі. Три золоті медалі отримали
хліб «Гомельський», булка «Дніпропетровська» та булочка «Ласуня». Нині
виробнича потужність хлібозаводу сягає понад 19 тонн продукції на добу,
60 її видів пропонують споживачам.
Найбільших приростів досягнули в галузі машинобудування та об
робки металу. ТОВ «Завод металевих виробів» збільшив обсяг виробництва.
Відповідно зросла середньомісячна заробітна плата. На підприємстві працює
понад 3 тис. чоловік.
Використовуючи сировинно-мінеральні ресурси району, приватне
підприємство «Платон» запровадило випуск будівельних блоків, тротуарної
плитки, європарканів. Приватний підприємець М. Канський виготовляє
«овані вироби різних конфігурацій (решітки, огорожі, ворота, дверні на
віси, торгові павільйони, лавки для відпочинку тощо). Налагодив складне
виробництво з виготовлення металопластикових вікон, жалюзі, ролетів за
європейськими стандартами приватний підприємець - Руслан Цуман. Ця
продукція якісна й користується широким попитом серед замовників не
тільки району, а й поза його межами. ТОВ «ПДМ» виробляє різноманітні

конструкції дерев’яних будиночків, що відправляє на експорт у Норвегію,
Латвію, Нідерланди.
Серед приватизованих підприємств малого і середнього бізнесу успіш
но працюють ВАТ «Райдуга», ВАТ «Україна», ВКФ «Олар», ТАП «Укрполь».
Добрих результатів домоглися НПВ «Фантомаш», яке займається науко
во-технічними переробками та впровадженням сучасних технологій у галу
зях виробництва будівельних матеріалів, щебеню, добування та переробки
торфу, енергозберігаючих та інших нетрадиційних технологій.
ДП «Бурштинові копальні» пропонують сировину з бурштину родовищ
Рівненщини.
За останні роки поліпш ився стан справ у житлово-комунальному
господарстві. За кошти природоохоронного фонду проведено капітальний
ремонт очисних споруд. Будинкоуправлінням займається КП«Житлосервіс»,
яке має на балансі 323 будинки. Утримує в належному стані житловий фонд
та прилеглі території.
КП «Екосервіс» створено в 2003 р. на базі виробничого управління
комунального господарства. Воно перебуває у комунальній власності міської
ради. Це підприємство здійснює контроль за дотриманням природоохоронного
законодавства. Тут працює два підрозділи: очисні споруди та цех санітарної
очистки. КП «Трудівник» засноване в 1992 р., а перепрофільоване в 2002 р. Ос
новними напрямами діяльності підприємства є: благоустрій міста, утримання
його в належному санітарному стані, вивезення сміття та ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, утримайня шляхової мережі. Тут працює столярний цех. Підпри
ємство надає ритуальні послуги, а також забезпечує охорону пам’яток історії
та культури, стежить за збереженням культурного надбання.
Мережа торгівлі представлена торгово-комерційними структурами
та підприємствами, які мають власні магазини. Вони постійно удоскона
люють якість обслуговування, дбають про матеріально-технічний стан
об’єктів торгівлі, впроваджують сучасні передові технології. Характерним є
збільшення частки приватного капіталу у сфері обслуговування, створення
мережі закладів окремих приватників і фірм. Нові торгові заклади, чотири
підприємства громадського харчування, які відповідають сучасним вимогам
щодо благоустрою, інтер’єрів торгових залів, технічного обслуговування.
Колективне підприємство громадського харчування «Школяр», за
сноване в 1992 р., спеціалізується на громадському харчуванні в шкільних
їдальнях, забезпечує продуктами харчування дошкільні заклади. На підпри
ємстві працює 35 чоловік.
КПГХ «Зоря», засноване в 1992 р., спеціалізується на громадському
харчуванні в їдальнях міста. Працює 19 чоловік.

