Відомості про місто Теплодар
Зародження міста бере свій початок з Постанови Ради Міністрів СРСР про
будівництво Одеської атомної теплоелектроцентралі /ОАТЕЦ/. Тут, у Причорномор’ї,
поблизу міста Одеси Актом Державної комісії від 1 серпня 1980 року, що затверджений
Постановою Ради Міністрів УРСР від 28.08.1980 року, був визначений майданчик для
будівництва селища міського типу та атомної теплоелектроцентралі АТЕЦ. Проект
будівництва селища атомників був розроблений Одеською філією інституту "Діпромісто",
атомної
теплоелектроцентралі
Горьківською
філією
Інституту
"Атомтеплоелектропроект" Міністерства енергетики СРСР.
Населений пункт не мав назви. Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 2 лютого 1983 року йому було присвоєно назву Теплодар. А Одеський облвиконком
своїм рішенням від 15 лютого 1983 року №113 підпорядковував селище Теплодар
Біляївській міській Раді.
Теподар заснований 15 травня 1981 року як селище будівельників Одеської атомної
станції і він знаходився в адміністративному підпорядкування Центрального району міста
Одеси. У червня 1997 року селищу міського типу Теплодар був привласнений статус міста
обласного підпорядкування і він був виведений з адміністративного управління міста
Одеси. Теплодар – єдиний населений пункт в Одеській області, де рівень народжуваності
більше, ніж рівень смертності. Починаючи з 2002 року економіка міста почала інтенсивно
розвиватися.
Будівництво селища йшло швидкими темпами. Це був важливий стратегічний
об'єкт держави. До травня 1983 року на об'єктах АТЕЦ, що будуються та в селищі
розміщувалось 47 різноманітних організацій, в котрих працювало 2775 чоловік, в тому
числі 24 будівельні організації, З транспортні організації, житлово-експлуатаційний
комбінат, 15 підприємств торгівлі та побуту, здравпункт, фельдшерсько-акушерський
пункт та аптека.
Після катастрофи на Чорнобильській АЕС наприкінці 80-х років роботи навколо
станції було заморожено, а 1997 року повністю припинено.
Місто Теплодар - місто обласного значення. Територіально місто розташоване на
території Біляївського
району.Поблизу Теплодара розташоване Барабойскоє
водосховище. В безпосередній близькості від міста Теплодар розташовані крупні
автомагістралі Одеса - Рені ( 2,5 км) та Одеса – Кишинів ( 10 км). відстань до найближчої
залізничної станції Вигода 23 км.
Освітня система м.Теплодара повністю задовольняє потреби населення міста.
У місті функціонують 2 дошкільні навчальні заклади загального типу комунальної
власності з українською та російською мовами навчання; Теплодарська загальноосвітня
школа з українською та російською мовами навчання; міський будинок дитячої та
юнацької творчості; дитячо-юнацька спортивна школа; музична школа; професійний
ліцей.
Протягом 2016 року медичну допомогу жителям міста надаються Теплодарською
міською центральною лікарнею.

