Кількість та структура суб'єктів економіки області
за містами та районами на 1 жовтня 2017 року
Головне управління статистики інформує.
Станом на 1 жовтня 2017р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області налічувалось 26468 юридичних осіб та
1454 суб’єкти економіки без статусу юридичної особи.
За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в
обласному центрі – 11159 (42,2% від загальної кількості юридичних осіб), містах Коломиї – 1789
(6,8%) та Калуші – 1383 (5,2%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у
Тисменицькому – 1224 (4,6% від загальної кількості юридичних осіб), Рогатинському – 1016 та
Надвірнянському – 1003 (по 3,8%). Найменша кількість підприємств та організацій
зареєстрована у Верховинському районі – 440 (1,7%), містах Бурштині – 263 та Болехові –
257 (по 1%).
У структурі юридичних осіб області найбільша частка припадає на товариства з
обмеженою відповідальністю – 7822 (29,6% від загальної кількості юридичних осіб),
приватні підприємства – 4597 (17,4%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3360
(12,7%), громадські організації – 2550 (9,6%), профспілки, об’єднання профспілок – 1627
(6,2%), релігійні організації – 1213 (4,6%), об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку – 778 (2,9%) та фермерські господарства – 648 (2,5%).
Найбільша кількість товариств з обмеженою відповідальністю зафіксована у містах
Івано-Франківську (56,9% від їх загальної кількості), Калуші (6,5%) та Коломиї (5,8%),
Тисменицькому (4,1%) та Рогатинському (3,6%) районах; приватних підприємств – в
обласному центрі (55,6%), містах Коломиї (7,2%) та Калуші (6,3%), Тисменицькому (3,8%) та
Косівському (3,1%) районах; органів влади, організацій (установ, закладів) – в обласному
центрі (13,1%), Косівському (7,2%), Коломийському (6,4%) та Рогатинському (6,1%)
районах. Громадських організацій найбільше зосереджено у містах Івано-Франківську
(44,6%), Калуші та Коломиї (по 6,1%), Надвірнянському (4,9%) та Тисменицькому (4,3%)
районах; профспілок, об’єднань профспілок – в обласному центрі (26,4%), Косівському
районі (6,3%), Долинському районі та м.Коломиї (по 5,5%), м.Калуші (5,4%); релігійних
організацій – у м.Івано-Франківську (9,1%), Коломийському (8,9%), Рогатинському (6,8%) та
Снятинському (6,7%) районах. Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
найбільше зареєстровано в містах Івано-Франківську (38%) та Коломиї (31,4%); фермерських
господарств – у Рогатинському (17,1%), Тлумацькому (10,8%), Тисменицькому (9,7%),
Снятинському (9,3%) та Галицькому (8%) районах.
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