Знаменні та пам`ятні дати історії Теребовлянщини на 2012 рік
1082 – 930 років походу Князя Василька Ростиславича в Польщу
1092 – 920 років походу Князя Василька спільно з половцями в Польщу.
Смерть брата Рюрика – князя Перемишлянського
1097 (листопад) – з’їзд князів у Любечі. Перша письмова згадка про
Теребовлю у Іпатіївському літописі. Осліплення Князя Василька.
1117 – Володар і Василько Ростиславичі в союзі з Володимиром Мономахом
облягають Ярослава Святополковича у Володимирі.
1227 – 785 річниця як угорський король Андрій ІІ на короткий час здобуває
Теребовль (Руський Літопис).
1387 – 625 років тому польська королева Ядвіга та король Ягайло проганяють
угорців з Галичини і Теребовль знову у складі Польщі.
1467 – татарський напад на Теребовлю.
1572 – 440 років тому у Теребовлі проведено люстрацію (перепис населення)
1617 – 395 років тому до Теребовлі прибули ченці-кармеліти.
1632 – 380 років тому Теребовлянський староста Балабан завершує
спорудження нового мурованого замку на руїнах старого.
1672 (4 вересня) – 340 років нападу турків на Теребовлю, під час якого вони
нищать місто і здобувають замок.
1772 – 240 років тому внаслідок першого поділу Речі Посполитої Теребовля
потрапляє під владу Австрійської імперії.
1782 – 230 років як Теребовля стає повітовим містом Тернопільського
циркулу.
1892 – 120-річчя створення в Теребовлі товариства «Руська бібліотека».
1907 (жовтень) – 105 років відкриття Теребовлянської гімназії.
1912 – 100 років заснування філії товариства « Сільський господар».
Будівництво дому українських купців (тепер навчальний корпус
Вищого училища культури).

1912 – 100 років тому збудовано будинок каси «Поміч», який став Народним
Домом.
16.07 1917 – 95 років вступу у Теребовлю австрійських військ.
1922 – 90 років заснування філії «Союзу українок».
1922 – 90 років створення Українськогостудентського гуртка в Теребовлі.
1962 – до Теребовлянсько району приєднано ліквідований Микулинецький
Район (50-ти річчя)
1992 – зареєстровано громаду католицької церкви у Теребовлі.
24.06.1992 – відновлено
«Просвіти».

Теребовлянське районне об`єднання товариства

Села-ювіляри
540 років від дня заснування с. Соснів (1487)
525 років від дня заснування с. Соколів (1497)
515 років від дня заснування с. Могильниця (1497)
515 років від дня заснування с. Долина (1497)

