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ародилася 28 листопада 1975 в с. Височанське Тарутинського району Одеської області в сім’ї Івана
Антоновича та Олени Іванівни Павлюків. Батько
працював трактористом-комбайнером, а мати — виноградарем. На превеликий жаль, батьків немає в живих.
Ключову роль у виборі професії доньки відіграв тато
і його друг, який тоді обіймав посаду директора радгоспу.
Вони запропонували дівчині вступати на економічний
факультет Одеського державного аграрного університету, де здобували вищу освіту. Їхнє бажання — щоб після
завершення навчання Ліна повернулася до родини і працювала головним бухгалтером радгоспу. Натомість дівчина мріяла стати вчителем молодших класів.
Щорічно на канікулах вона працювала на різних
дільницях у колгоспній бухгалтерії і щиро полюбила
сільське господарство. За батьківськими порадами,
Л. І. Павлюк вирішила крокувати економічною стежиною в аграрній сфері.
Після закінчення Ананьївського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, в 1995 р. розпочала свою трудову діяльність економістом у відділі
статистики в Ананьївському районі.
Вищу освіту здобувала в 2002–2006 рр. в ОДАУ, де
отримала міцні знання та познайомилася з чудовими
людьми, з якими досі активно спілкується. Студентські
роки називає найкращими в житті. Важливим спогадом
того періоду є написання дипломної роботи, яку готувала

Щорічний семінар Транснаціональної корпорації Syngenta,
лютий 2017 р.

й захищала під керівництвом Т. Я. Тінтулової. Наукову
працю високо оцінила екзаменаційна комісія.
Цікавим було те, що дівчину завжди приймали за племінницю декана економічного факультету В. В. Поповича,
оскільки вона тоді навчалася за прізвищем Попович. Студентка завжди відмовлялась, а потім приймала це як належне. Під час навчання у виші продовжувала працювати.
У 2004 р. призначена головним бухгалтером Управління
сільського господарства Ананьївської райдержадміністрації. У 2006 р. переведена на посаду начальника відділу економіки та бухгалтерського обліку управління,
а в 2008 р. стала начальником Управління агропромислового розвитку Ананьївської райдержадміністрації.
Неодноразово нагороджена почесними грамотами
районної та обласної державних адміністрацій в номінації «Кращий державний службовець». Щорічно проходила курси підвищення кваліфікації в Управлінні
підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України та Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного аграрного університету.
Переможець конкурсу «Жінка року — 2016» в номінації
«Сільське господарство, фермерство».
У 2011 р. розпочала роботу безпосередньо на виробництві — заступником директора приватного сільськогосподарського підприємства «Агро-ДІС». У 2015 р.
переведена на посаду директора з виробництва, де працює до сьогодні.
Велику роль у житті Л. І. Суслової відіграв Одеський
державний аграрний університет, надавши фундаментальні знання, уміння та навички з економічного фаху.
Нині ПП «Агро-ДІС» тісно співпрацює з ВНЗ, замовляючи та приймаючи студентів на практику і на роботу.
Захоплюється читанням книг професійної та психологічної тематик, які допомагають їй ефективно спілкуватися як з підлеглими, так і зі сторонніми особами. Любить
подорожувати, знайомитися з традиціями інших країн.
Виховала гарного сина, який працює в Державній
службі України з надзвичайних ситуацій. До речі, він та його
дружина також закінчили економічний факультет ОДАУ.
Життєве кредо: «Кожна прожита секунда — це частинка
життя, а кожну частинку життя треба прожити гідно».
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