Кількість та структура суб'єктів економіки області
за містами та районами на 1 січня 2018 року
Головне управління статистики інформує.
Станом на 1 січня 2018р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області налічувалось 26607 юридичних осіб та
1478 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.
За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в
обласному центрі – 11202 (42,1% від загальної кількості юридичних осіб), містах Коломиї – 1811
(6,8%) та Калуші – 1391 (5,2%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у
Тисменицькому – 1221 (4,6%), Рогатинському – 1016 та Надвірнянському – 1008 (по 3,8%).
Найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 440
(1,7%), містах Бурштині – 265 та Болехові – 255 (по 1%).
У порівнянні з 1 січня 2017 року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,6%, у
тому числі найсуттєвіше у Снятинському (на 10,8%), Городенківському (на 10,2%),
Верховинському (на 7,8%) та Богородчанському (на 7,5%) районах та м. Коломиї (на 7,6%).
Серед юридичних осіб міст та районів області товариства з обмеженою
відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (40,3% до загальної кількості
юридичних осіб по місту), Калуші (36,7%), Бурштині (29,1%), Яремче (28,5%) та Коломиї
(25,4%), Рогатинському (27,4% до загальної кількості юридичних осіб по району),
Долинському (27,3%), Тисменицькому (26,8%) та Надвірнянському (22,7%) районах; органи
влади, організації (установи, заклади) – в м.Болехові (21,6%), Верховинському (31,4%),
Городенківському (27,7%), Галицькому (26,2%), Косівському (25%), Коломийському
(24,8%), Снятинському (24,1%), Рожнятівському (23,9%), Калуському (23,6%),
Богородчанському (23,4%) та Тлумацькому (19,9%) районах. Частка приватних підприємств
була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківськ (22,4%), Калуш (20,8%),
Болехів (18,8%), Коломия (18,3%), Бурштин (18,1%); громадських організацій – у містах
Бурштин (15,1%), Яремче (12,9%), Калуш (11,4%) Івано-Франківськ (10,3%),
Надвірнянському (12,5%), Богородчанському (11,1%) та Галицькому (10,4%) районах;
профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехів (9%), Бурштин (7,5%),
Городенківському (13,1%), Верховинському (11,1%), Косівському (10,8%), Снятинському
(10,4%) та Коломийському (10,1%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,6%),
Коломийському (13,1%), Галицькому (11%) та Снятинському (10,1%) районах; об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломия (14,1%) та Івано-Франківськ
(2,7%).
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