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Н

ародився 15 березня 1978 р. в с. Малодолинське
м. Іллічівська Одеської області. Упродовж 1995–
1996 рр. юнак навчався у вищому професійнотехнічному училищі № 22 м. Іллічівська, після закінчення
якого отримав кваліфікацію «докер-механізатор-водій».
Вищу освіту А. І. Криштопов здобував у 1996–2001 рр.
в Одеському державному сільськогосподарському інституті, де отримав кваліфікацію спеціаліста «інженерземлевпорядник». У студентський період пройшов
конкурсний відбір і взяв участь у програмі обміну досвіду
студентів у Кембриджському та Оксфордському університетах Англії.
Професійний шлях Андрій Іванович розпочав із посади інженера-землевпорядника в Національній академії
аграрних наук України. У 2002 р. призначений директором ТОВ «Регіональне агентство оцінки» в м. БілгородДністровському. В 2002–2004 рр. керував розробленням
проектів землеустрою перших земельних аукціонів
у Одеській області.
У 2004 р. заснував землевпорядну організацію
ТОВ «Константа Юг-Сервіс» і у 2005 р. землевпорядну організацію ПП «Центр проектування та приватизації», де працював головним інженером. З 2015 р. до
сьогодні — начальник центру поштового зв’язку № 6
Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта». У 2015 р. обраний
членом виконкому Білгород-Дністровської міської ради.
У 2017 р. вступив до Одеської державної академії будівництва та архітектури. У фокусі уваги А. І. Криштопова

Аерофотозйомка місцевості для створення топографічних планів і карт

як керівника підприємства зв’язку різні напрями роботи,
створення високопрофесійної команди, проведення
оперативних нарад, індивідуальні розмови, постановка
локальних завдань і контроль результатів роботи. Він зазначає, що привітне ставлення і розуміння потреб клієнтів — запорука добробуту центру поштового зв’язку, який
він очолює. Головним пріоритетом діяльності є економічне зростання, спрямоване на виконання завдань за рахунок збереження позитивних тенденцій у нарощуванні
обсягів надання послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових послуг, технологій, розбудови мережі
поштового зв’язку, створення нових робочих місць, забезпечення гідного рівня заробітної плати поштовикам.
За час трудової діяльності Андрій Іванович досяг чималих фахових перемог у землеустрої, містобудуванні
та архітектурі, а також у практикуванні фахівців-початківців у сфері земельних прав і теорій. Нині своїми головними завданнями А. І. Криштопов визначив: правове
забезпечення раціонального використання та охорони
міських і районних земельних угідь, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів, лобіювання злободенного питання щодо
спрощення процедури виготовлення проектів земле
устрою для відведення земельних ділянок.
Щодо специфіки обраної професії зазначає: «Розроблення передпроектної пропозиції — мабуть, найкращий, якщо не єдиний спосіб заздалегідь оцінити
і отримати уявлення про проектований об’єкт. Цей етап
особливо важливий для великих об’єктів, оскільки дозволяє уникнути багатьох складнощів під час подальшого
проектування і виконання робіт». Своїми досягненнями
він завдячує наполегливості та вмінню працювати в команді. Тому в колегах цінує, передусім, відданість справі,
порядність та професіоналізм. Якість сервісу, на думку
А. І. Криштопова, — це критерій, який є основою успіху
будь-якої компанії, що працює у сфері послуг.
Захоплення Андрія Івановича — риболовля і полювання, які дають можливість помилуватися природою,
побути в колі друзів.
Щасливий у шлюбі. Разом із дружиною, Наталею
Анатолівною, виховує двох дітей: донечку Надію та сина
Матвія. Донька прагне піти шляхом батька — вступити до
Одеського державного аграрного університету.
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