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Н

ародилася 17 червня 1986 р. в м. Запоріжжі. Батько,
Анатолій Степанович, працював ливарником, сьогодні — на пенсії. Мати, Тетяна Василівна, — лікар
за фахом.
З дитинства мала загострене почуття справедливості та
співпереживання. Ще під час навчання в школі вирішила
стати юристом. Фундаментальні професійні якості — комунікабельність, чесність, відповідальність, вміння приймати
правильні рішення, кмітливість, справедливість, почуття
честі та порядність, з дитинства виховували батьки, а також І. А. Стольник загартовувала себе самостійно.
У 2007 р., після здобуття диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», розпочала свій
трудовий шлях в органах прокуратури. Перше місце роботи — Прокуратура Заводського району міста Запоріжжя,
де працювала спеціалістом І категорії.
У 2006 р. вступила на факультет правознавства
ЗНУ. З 2007 р. поєднувала навчання з роботою, а в 2010 р.
закінчила університет, отримавши диплом з відзнакою. Під
час навчання у виші, як початківець-юрист, прислухалася
до фахових порад і настанов досвідчених викладачів-професіоналів, вчилася бути справедливою в межах закону.
Цей важливий період життя найбільше запам’ятався написанням і захистом дипломної роботи, адже науковим керівником був голова Апеляційного суду Запорізької області,
професор кафедри історії і теорії держави та права, д-р
юрид. наук, проф. Віктор Валентинович Городовенко. Зазначає: «Дуже багато цікавого дізналася під час спілкування
з ним, оскільки це людина не лише теоретик, а й практик».
Усіх викладачів альма-матер називає улюбленими. Особливу подяку висловлює декану юридичного факультету,
д-ру юрид. наук, проф., заслуженому юристу України Тетяні
Олександрівні Коломоєць, а також завідувачу кафедри історії і теорії держави та права, д-ру юрид. наук, проф. Ларисі Григорівні Удовиці.
У 2012 р. стала слідчим прокуратури Комунарського району міста Запоріжжя. В 2013 р. призначена на посаду помічника прокурора Шевченківського району м. Запоріжжя.
З 2015 р. до сьогодні — прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1.
Основними напрямами роботи Ірини Анатолівни є: нагляд за додержанням законів слідчими органів поліції під
час проведення досудового розслідування кримінальних

правопорушень у формі процесуального керівництва; підтримання державного обвинувачення в кримінальних провадженнях у суді.
За час роботи в органах прокуратури неодноразово заохочувалася за сумлінне ставлення до роботи:
в 2008 р. — міським головою Запорізької міської ради за
активну життєву позицію, ініціативу та відповідальність;
в 2010 р. нагороджена Грамотою Запорізької обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у зміцнення законності
та правопорядку в Запорізькій області; в 2016 р. нагороджена Подякою прокурора Запорізької області за сумлінне
ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативу
та оперативність у роботі.
У 2016 р. підвищила кваліфікацію в Національній академії прокуратури України з питань здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
У вільний час любить подорожувати. Улюблений вислів: «Людину роблять щасливою три речі: любов, цікава
робота і можливість подорожувати».
Велику подяку Ірина Анатоліївна висловлює своїм дорогим батькам за хороше виховання — чесною, старанною
та сумлінною людиною.
Життєве кредо: «Успіху досягають не ті, в кого ніколи
не виникає проблем, а ті, кого ніщо не може зупинити, коли
вони йдуть вперед» (Бен Карсон).

Судове засідання у кримінальному провадженні,
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
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