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За розвитком місцево-
го радіомовлення  Львівщи-
на посідає другу сходинку 
серед областей України після 
Харківської. За оцінкою меді-
аекспертів – це саме та реаль-
на якісна зміна, що відбулася 
як в обласному, так і всеукра-
їнському телерадіопросторі 
у 2014–2019 роках.

Діяльність місцевих кому-
нальних радіостанцій у  Со-
калі, Буську, Радехові, Сам-
борі, Дрогобичі, Жидачеві, 
Турці, Старому Самборі, Бро-
дах стала своєрідною звуко-
вою візитівкою цих чудових 
галицьких міст.

У квітні розпочало мовлен-
ня на  частоті 100,2  МГц ко-
мунальне підприємство «Ра-
діоредакція «Слово» у  м. Бо-
риславі. Сьогоднішня наша 
розповідь про керівника цієї 
ФМ-радіостанції, заслужено-
го журналіста України Тетяну 
Шеремету.

Журналістика  – не  просто 
покликання. Це стан душі. Таке 
визначення професії реально 
характеризує Тетяну Шеремету 
як людину діяльну, ініціативну, 
як особистість з активною жит-
тєвою позицією. У нестримно-
му часоплині її журналістських 
буднів за 43 роки переплелися 
творчий неспокій і вболівання 
за  вирішення життєво важли-
вих проблем жителів Борисла-
ва, складнощі особистого життя 
і радість творчих здобутків. 
Перші кроки на журналістській 
стезі зробила у  газеті «Нафто-
вик Борислава», у якій за 21 рік 
пройшла шлях від коректора 
до  журналіста, ставши згодом 
завредакцією місцевого радіо-
мовлення. У  1983  році Тетяна 
Василівна вступила на факуль-
тет журналістики Франкового 
вишу на стаціонарне навчання. 
Але перше кохання внесло свої 
суттєві корективи у її життя – за-
міжжя, заочне навчання, сім’я, 
діти… Завдяки непосидючому 
характеру, прагненню твори-
ти добро людям Тетяна поєднує 
домашні клопоти із виконанням 
редакційних завдань. У 40 років 
зазнає непоправно важкого 
удару долі – відходить у засвіти її 
коханий чоловік, на руках двій-
ко дітей і безліч життєвих про-
блем, які тепер необхідно вирі-
шувати самій… Розраду знахо-
дила у  журналістській роботі, 
яка, як відомо, якщо віддати-
ся їй сповна, поглинає тебе ціл-
ком, не залишаючи часу навіть 
для вихідних.

Запитую Тетяну Василівну, 
яку рису свого характеру вона 
вважає основною. Не замислюю-
чись відповідає: «Я «трудоголік», 

є таке визначення. Може й трохи 
іронічне воно, але я не можу без 
роботи. Тож і колектив такий пі-
дібрався. Нас семеро у редакції, 
окрім мене ще троє журналістів, 
усі, до речі, члени Національної 
спілки журналістів. Колектив мо-
лодий, творчий, працездатний, 
кожен як невід’ємна частина од-
ного цілого організму. Заввідді-
лом інформації Тетяна Дідух вже 
20 років зі мною працює, відко-
ли прийшла студенткою на прак-
тику, так і залишилася. Разом із 
Наталкою Ворон щодня готують 
вісім п’ятихвилинних випусків 
новин, – продовжує розповіда-
ти Т. Шеремета. – За 12 місяців, 
з часу отримання ліцензії Наці-
ональної ради у розвиток радіо-
редакції вже вкладено 700 тисяч 
гривень, виділених Борислав-
ською міською радою. При-

дбано і встановлено антен-
но-фідерну систему, обладна-
но комп’ютерами та пультами 
радіостудії запису та ефірного 
мовлення. Забезпечує роботу 
усього технічно-комп’ютерного 
блоку радіостанції звукорежисер 
Мар’ян Яремчак».

У радійників Борислава 
утвердилася добра традиція сис-
тематичного проведення нажи-
во годинних передач із міським 
головою Ігорем Яворським та 
керівниками відділів та управ-
лінь міськради. Це вже стало 
невід’ємною рисою управлін-
ського стилю керівників міста, 
які безпосередньо в студії спіл-
куються з активними радіослу-
хачами, даючи відповіді щодо 
вирішення наболілих про-
блем. «На завершення передачі 
я обов’язково називаю тему на-
ступної за участю того чи іншо-
го керівника, – наголошує Тетя-
на Шеремета. – Це тримає чи-
новників у тонусі, вони знають, 
що не уникнуть відвертої розмо-
ви в ефірі та справедливої кри-

тики. Ми привчили керівників 
міста і жителів до такого спіл-
кування. Ефективність від цього 
безумовна. Тільки за час дії ка-
рантинних заходів від коронаві-
русної інфекції вже провели на-
живо чотири годинні передачі, 
не  рахуючи щоденних повідо-
млень у випусках новин. На по-
стійному контролі радіоредак-
ції питання водопостачання, 
екологічної безпеки, утилізації 
сміття, дотримання правопо-
рядку у місті та чимало інших».

Окрім ділових передач, Те-
тяна Василівна готує також, 
як вона висловлюється, пере-
дачі «для душі». Це радіонари-
си про долі людей, про наших 
воїнів, які у  зоні бойових дій 
на  Сході дають відсіч москов-
ському агресору. Ось і нещодав-
но прозвучав матеріал про воїна 

з Борислава Андрія Луціва, ко-
трий поліг за Україну на Донба-
сі. «Передача так засіла у моїй 
душі, що слова Андрієвої мате-
рі не дають спокою ще й зараз, – 
ділиться сокровенним Тетя-
на Василівна. – У складний час 
війни з російським агресором 
ми живемо, але не шануємо при 
нинішній владі наших воїнів-ге-
роїв. Хіба можна здавати воро-
гові, йдучи на якісь невиправ-
дані перемир’я, землю, здобуту 
у боях і обагрену солдатською 
кров’ю таких мужніх хлопців як 
бориславець Андрій Луців…».

Тетяна Василівна змахує з очей 
сльозу і каже, що патріотичне ви-
ховання молоді зараз у час війни 
із загребущим кремлівським во-
рогом – це провідна тема багатьох 
передач радіоредакції «Слово»…

Завдяки Інтернету програ-
ми ФМ-радіостанції «Слово» 
можуть слухати не лише меш-
канці Борислава, Трускавця, 
Дрогобича, Стебника, Дрого-
бицького та частини Сколів-
ського районів, але й усі, хто 

має доступ до  комп’ютера та 
Інтернету у  будь-якому куточ-
ку світу. Це, безумовно, роз-
ширює слухацьку аудиторію. 
Задля цього радійники також 
налагодили у  Бориславі про-
даж недорогих приймачів ФМ-
діапазону. Найближчим часом 
ФМ-радіоприймачі безоплатно 
надаватимуть соціально незахи-
щеним бориславцям через місь-
кий відділ соціального захисту. 
«Це особливо потрібно зараз, 
коли усі ми збідніли через еко-
номічну кризу та коронавірус-
ну пандемію. Та головне людям, 
як повітря, потрібна об’єктивна 
інформація: про політику, про 
економіку, про духовність та 
культуру, про міську господар-
ку, слухачі хочуть чути укра-
їнську музику, розповіді про 
непрості долі наших земляків», – 
роздумує Тетяна Василівна.

Моя співрозмовниця неохоче 
розповідає про себе, скромність – 
ще одна вроджена риса її харак-
теру. «У мене і в колективу є ба-
жання бути першими та кращи-
ми, – говорить Тетяна Василівна 
Шеремета, заслужений журналіст 
України, директор «Радіоредакції 
«Слово», що мовить із міста Борис-
лава». І в цьому я вбачаю життєве 
кредо її як доброї, чуйної людини 
з активною життєвою позицією, 
як зрілого керівника, як яскравої 
творчої особистості.

З нагоди професійного свята, 
Дня журналіста України, бажаю 
Тетяні Василівні Шереметі та 
всім журналістам електронних 
ЗМІ Львівщини наснаги у робо-
ті, впевненого поступу у досяг-
ненні творчих вершин та міц-
ного українського патріотич-
ного духу.

Петро ЦеГоЛко,
представник Національної 

ради України з питань 
телебачення 

і радіомовлення, Заслужений 
журналіст України.
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Перо справедливості може стати потужнішою зброєю, ніж гвинтівка чи гармата

Слово, мовлене у Бориславі


