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ародилася 9 серпня 1965 р. в м. Одесі, а з 1969 р.
мешкає в с. Чорноморському Лиманського
району Одеської області. Зростала щасливою
дитиною у працьовитій сім’ї Анатолія Дем’яновича
(1939–2005) та Віри Дмитрівни (1946–2012). Батько був
військовим, мав стаж 30 років.
Разом із мамою і татом, світла їм пам’ять, з 1975 до
1980 р. Олена проживала в Німецькій Демократичній
Республіці. У 1982 р. вступила до Одеського торгівельного училища, яке закінчила в 1983 р. з відзнакою. Протягом 1983–1987 рр. працювала продавцем у магазині
№ 1 Одеського об’єднання «Універсам».
Важливим у житті О. А. Сули став 1984 р., адже вона
вийшла заміж за курсанта Одеського вищого інженерного морського училища Володимира Івановича Сула,
який сьогодні працює старшим помічником капітана
в іноземній морехідній компанії. Подружжя виховало
доньку Христину (1985 р. н.), яка закінчила Одеську національну академію харчової промисловості в 2007 р.
З квітня 2006 р. дотепер Олена Анатоліївна працює
в Чорноморській селищній раді на посаді секретаря (обрана на третій термін). З березня 2006 р. — депутат Чорноморської селищної ради V, VІ та VІІ скликань.
Вищу освіту здобувала упродовж 2006–2011 рр.
в Одеському державному аграрному університеті, де навчалася за спеціальністю «Менеджмент організації»,
здобувши кваліфікацію «менеджер-економіст». Дипломну роботу захистила на тему «Інформаційні системи
і технології в управлінні ПСП «Визирка» Комінтернівського району Одеської області» під керівництвом
кандидата економічних наук, доцента Тетяна Яківни
Тінтулової.
Одеський державний аграрний університет подарував О. А. Сулі багато яскравих моментів у житті, познайомив із хорошими людьми, з якими й зараз активно
спілкується, надав вектор професійного розвитку. Зазначає, що навчання було надзвичайно цікавим, а педагоги — дещо своєрідними, із нестандартним підходом до
висвітлення матеріалу лекційних та семінарських занять.
Спілкування з дорогими викладачами вважає одним із
визначальних чинників свого формування як особистості й фахівця, висловлює їм безмежну подяку за якісну
освітню підготовку та слушні поради, зичить міцного

здоров’я на довгі роки життя, невичерпного натхнення
в щоденній самовідданій праці.
З часом Олена Анатоліївна все більше переконується у тому, що, так би мовити, інвестиції батьків та педагогів були раціональними й через багато років лише
примножилися. Саме вища освіта заклала міцний фундамент для успішного професійного становлення та
кар’єрного зростання жінки. На відповідальних керівних посадах вона усвідомила велику цінність отриманих
в університеті знань, умінь та навичок, і зрозуміла, що
працює в середовищі, де можна здобути чималий досвід
роботи, стати професіоналом своєї справи й бути корисною українському суспільству і державі.
Нині Олена Анатоліївна тримає руку на пульсі життя
альма-матер, активно підтримує зв’язок із одногрупниками. Візит до рідного університету нагадує їй про перші
почуття, зусилля, досягнення, радісні моменти, мрії
про майбутнє, безмежні можливості… З нагоди славного 100-річчя Одеського державного аграрного університету зичить рідному вищому навчальному закладу
вражаючих успіхів на аграрній ниві української освіти й
науки.
За світоглядом О. А. Сула оптиміст, і це її свідомий
вибір, адже стверджує, що люди, в яких у серці завжди
сяє барвами веселка, зазвичай здорові й щасливі, наче
магнітом притягують до себе успіх і добробут. Вона вірить, що, якщо не занепадати духом, а натомість наполегливо прямувати визначеним шляхом, обов’язково
настане світла пора.
Також Олена Анатоліївна вважає, що в житті
головне — робити все з любов’ю в серці, створювати гармонію вдома й на роботі, постійно самовдосконалюватися, всебічно розвиватися.
Наголошує, що потрібно вірити в себе та власну
справу, ставити мету і впевнено йти до неї, адже без мети
життя одноманітне й буденне. Ці ж цінності успішно популяризує серед близьких, колег і студентської молоді.
Людей поважає за чесність, справедливість, вірність, порядність та працьовитість.
За ефективну багаторічну діяльність нагороджена
грамотами Одеської обласної ради, Лиманської районної державної адміністрації та районної ради з нагоди
відзначення професійних і державних свят.
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