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Народився 12 жовтня 1946 р. у м. Львові в сім’ї 
службовців Степана Дмитровича та Гелени 
Миколаївни Марченків.

У 1965 р., за направленням УкрНДІпросільгоспу, вступив 
до ЛПІ на спеціальність «Архітектура». Під час навчання 
працював у СПКБ, де виконав свої перші робочі проекти: 
спального корпусу та їдальні на 120 місць у студентському 
таборі відпочинку «Політехнік» в м. Алушті; тематичного 
печерного ресторану «Під Сорочою горою» в м. Мукачевому. 

У 1970 р. повернувся на роботу до Львівської філії 
УкрНДІпросільгоспу, де працював до 1979 р. У 1975 р. став 
членом Національної спілки архітекторів України. В цей 
період був започаткований «Комплексний проект забу-
дови центральної частини експериментально-показового 
с. Вузлове». У 1980 р. правління колгоспу імені Я. Галана за-
просило Віктора Степановича, як автора проекту с. Вузлове, 
на посаду головного спеціаліста-архітектора колгоспу, де 
він пропрацював до закінчення будівництва села в 1986 р.

У цей період за архітектурну діяльність був нагородже-
ний срібною (1982) та бронзовою (1985) медалями ВДНГ 
СРСР. За архітектуру с. Вузлове в 1982 р. одержав золоту 
медаль і Диплом Спілки архітекторів СРСР за перемогу у 
Всесоюзному конкурсі на кращий об’єкт року; в 1984 р. став 
лауреатом міжнародної виставки у м. Варшаві; а в 1986 р. був 
удостоєний Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка.

В період з 1988 по 1989 р. працював головним архітекто-
ром проектів у СПКБ Львівської політехніки за екологічною 
програмою реконструкції історичних парків м. Львова — 
Стрийського парку і парку імені Івана Франка. У 1988 р. 
заснував перший на Львівщині проектний кооператив 
«Гражда» при ВО «Конвеєр» (м. Львів). А в 1992 р. став засно-
вником творчої архітектурної майстерні — ТзОВ «Гражда».

З 1989 до 1993 р. був учасником Міжнародних виставок 
«INTERRES» у м. Жешуві (Польща), у 1995 р. — Міжнародного 
бієнале метрів у м. Белграді (СРЮ). У 1995 р. — експонент 
на Всесвітньому конгресі Міжнародної спілки архітекторів 
у м. Барселоні (Іспанія), де Україна була представлена ав-
торським об’єктом «Медіа-парк «Галицький» на Цитаделі 
м. Львова. Того ж року став лауреатом Міжнародного тріє-
нале ІV MBA у м. Кракові (Салон і серце міста). Дипломант 
Міжнародної виставки на найкращий інтер’єр, виконаний 
у матеріалах фірми «ІМОLA» (м. Сан-Марино, 1997 р.), 
лауреат Диплому і Грамоти Держбуду України за архітектуру 
житлового комплексу на 29 квартир на вул. Повстанській 
у м. Львові (1999), а в 2002 р. за цей об’єкт був удостоєний 
Державної премії України в галузі архітектури. Загалом 
у творчому доробку архітектора — понад 100 проектів, 
42 з яких реалізовані.

Із 2002 р. посаду виконавчого директора ТзОВ «Гражда» 
обіймає син Віктора Степановича Дмитро — випускник 
архітектурного факультету НУ «ЛП». До основного на-
пряму діяльності фірми — архітектурного проектування, 
додалася будівельна діяльність зі спорудження комплексів 
малоповерхового житла (котеджне містечко у смт Липники 
Львівської обл., 2003 р.; котеджне містечко в с. Солонка 
Львівської обл., 2004 р.), об’єктів паркобудування (проект 
і спорудження надкаптажної споруди з фонтаном «Юзя» в 
м. Трускавці, 2002 р.), об’єктів громадського призначення 
(проект і будівництво торгового центру в м. Дрогобичі 
Львівської обл., 2004–2009 рр.; будівництво ТРЦ «Подоляни» 
в м. Тернополі, 2006 р.; проект і будівництво санаторно-
оздоровчого комплексу НБУ «Прикарпаття» в м. Яремче, 
2008–2012 рр.; проект і будівництво житлового комплексу на 
35 котеджів на вул. Янева у м. Львові, 2013–2015 рр.).
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