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Н

ародилася 4 вересня 1980 р. в м. Оріхові Запорізької області в сім’ї Віктора Миколайовича та Наталі
Іванівни Галчанських, які все життя присвятили
педагогічній праці. Батько — директор ДЮСШ м. Оріхова
Запорізької області, відмінник народної освіти України,
має багато відомих у спортивному середовищі країни учнів.
Мати — вихователь у дитячому садочку, одна з найкращих
серед вихователів району.
Визначальний вплив на вибір Юлією майбутньої професії справив її брав Сергій — юрист за фахом, нині — суддя
у відставці. До того ж, ще з дитинства дівчина мала підвищене почуття справедливості, необхідності змінювати суспільство на краще, захищати та відновлювати порушені
права, що є відображенням закладених батьками основних
людських цінностей.
Протягом 1997–2002 рр. навчалася на юридичному факультеті Запорізького державного університету. Улюбленими
педагогами вважає: тодішнього декана юридичного факультету Тетяну Федорівну Денисову («Кримінальне право»),
а також викладачів Віктора Павловича Єну («Кримінальний
процес»), Анжелу Миколаївну Середу («Історія України») та
Тетяну Олександрівну Коломоєць (викладала «Адміністративне право», а сьогодні — декан юридичного факультету).
Професійний шлях Ю. В. Галчанська розпочала
в 2000 р. із посади провідного спеціаліста — юриста відділу
аналітичної роботи та інформаційно-правового забезпечення Оріхівського районного центру соціальних служб
для молоді Оріхівської районної державної адміністрації
Запорізької області. Надалі, як молодий та перспективний
фахівець, активно рухалася кар’єрними сходинками,
зокрема обіймала такі
посади: в. о. помічника
прокурора Оріхівського
району Запорізької області
(з 2001 р.), старший помічник прокурора Оріхівсь
кого району Запорізької
області (з квітня 2002 р.),
старший помічник прокурора Жовтневого району
м. Запоріжжя (з жовтня
2002 р.), старший помічник
прокурора м. Запоріжжя
(з 2004 р.), старший
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прокурор організаційно-контрольного відділу прокуратури
Запорізької області (з 2005 р.), суддя Приморського районного суду Запорізької області (з 2007 р.), суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя (з 2010 р.).
З 2013 р. до сьогодні Юлія Вікторівна обіймає посаду
судді Дніпровського районного суду міста Києва. Крім того, є
сертифікованим тренером Національної школи суддів України, аспірантом кафедри кримінального права Інституту
права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету.
Юлія Вікторівна щиро вдячна рідному Запорізькому
національному університету за високоякісну юридичну
освіту (з кримінальною спеціалізацією). Починаючи свою
діяльність ще в органах прокуратури України, серед колег мала багато однокурсників, а серед керівництва — випускників Запорізького державного університету. Всі вони
стали друзями та вчителями на все життя.
Сьогодні Ю. В. Іваніна продовжує спілкуватися
з випускниками юридичного факультету та викладачами
альма-матер. Науковим керівником її кандидатської дисертації також є випускниця юридичного факультету Запорізького національного університету, д-р юрид. наук,
проф. О. П. Рябчинська.
Захоплюється спортом і фотографією, любить подорожувати Україною.
Разом із чоловіком, Вадимом Вікторовичем Іваніним, —
також випускником юридичного факультету Запорізького
державного університету (2001), виховує двох доньок —
восьмирічну Ганну та п’ятирічну Дар’ю. Старша донечка
вже зараз дуже цікавиться юриспруденцією та мріє стати
юристом. Турботлива мати намагається не впливати на її
вибір, тим паче, що попереду ще багато часу. Однак,
привітання дівчинкою мами
минулого року із професійним святом — Днем суду,
свідчить, що вона налаштована серйозно і справді хоче
розвивати генетично закладені здібності до професії
юриста.
Життєве кредо: «Можливо все, неможливе просто потребує більше часу»
(Ден Браун).
Із твору про маму

