
 

- Віталій та Дмитро народилися у Молдові, куди 

втекла їх бабуся після арешту чоловіка (його визнали 

"ворогом народу"), а виросли у Миколаєві, звідки 

була родом батькова сім’я. 

- Українську мову у школі не вивчали. Їх звільнили 

від зайвого предмету за станом здоров’я. І саме через 

це, як вважають письменники, вони і досі люблять 

українську літературу.  

- Отримали дві вищі освіти у Росії. Однією із обраних 

ними спеціальностей була "Технічна кібернетика". 

- Одружені зі сестрами-близнючками. 

- Працювали у фармацевтичному та виноробному 

бізнесі. 

- На початку 90-х почали писати першу книжку 

"Кобзар 2000", яку закінчили через 10 років і яку 

перевидавали уже кілька разів. 

- Оскільки видавництво українських книжок 

занепадало, Віталій та Дмитро відкрили власний 
видавничий бізнес.  

- 1999 року  письменники, канал 1+1 і бренд "Корона" 

вперше провели конкурс української гостросюжетної 

літератури "Золотий Бабай", у якому переміг Василь 

Шкляр з книгою "Ключ".  

- У 2000 році вони заснували видавництво "Зелений 

пес", першою виданою книгою став роман "Я, зомбі" 

Леоніда Кононовича. 

- У 2004 році написали свій другий роман під назвою 

"Приворотне зілля", а у 2006 – "Розмір має значення". 

- Оскільки Дмитро та Віталій пишуть також для 

різних ЗМІ, у 2007 році вийшла збірка їх статей 

"Закон Братів Капранових". 

-У 2007 році Капранови заснували премії «Золотий 

намордник» — за перше місце в рейтингу державного 

хамства та «Золотий ошийник» — за перше місце в 

рейтингу іноземного хамства. 

З 2009 року Брати Капранови є кураторами 

культурної програми ярмарку «МЕДВІН: Книжковий 

світ» 

Цікаві факти 

 

У 2011 році започаткували перший Всеукраїн-

ський конкурс двійників Тараса Шевченка. 

21 березня 2016 року Брати Капранови презен-

тували свій новий роман «Забудь-річка». 

27 травня 2015 року Брати Капранови стали 

ведучими тележурналу соціальних розсліду-

вань «Брат за брата» на телеканалі ZIK. 

4 вересня 2019 року брати Капранови заснува-

ли YouTube канал «ім. Т. Г. Шевченка» в яко-
му публікують відео матеріали про історію 
України. Найпопулярнішим відео є «Історія 

України за 10 хвилин / Українська історія / 

 



Біографічні відомості 

. 

 
 

24 липня 1967 р.  народились брати Дмитро та Віталій 
Капранови - молдавськеому місті Ду-
боссари. Мають старшого брата Сер-
гія.  Дитячі та шкільні роки вони про-
вели в Миколаївській області.  

1984 рік закінчили школу, в якій не викладали 
українську мову. Вступили Уральсько-
го політехнічного інституту 
(Свердловськ, РФ) та Московського 
енергетичного інституту за фахом 
«Технічна кібернетика».  

1988 рік одружилися з сестрами-близнючками  

1993 рік познайомилися з майбутнім російсь-
ким президентом Путіним. «Тоді він 
був у Собчака не те що підмітайлом, 
але ходив за ним із валізою», — згаду-
вав Віталій  

1993 рік почали писати свою першу книжку 
«Кобзар 2000». Капранови працювали 
над цією книжкою 10 років.  

1999 рік Капранови разом із телеканалом «1+1» 
та шоколадом «Корона» організували 
перший конкурс української гостросю-
жетної літератури «Золотий Бабай». 
Переможцем став роман Василя Шкля-
ра «Ключ».  

2000 рік стартувало видавництво «Зелений 
пес», яке очолили Віталій та Дмитро. 
Першою книжкою став роман Леоніда 
Кононовича «Я, зомбі».  

2001 рік вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюст-
раціями Владислава Єрка. «Кобзар 
2000» мав непоганий відгук і переви-
давався вже 5 разів.  

2004 рік вийшов друком другий роман Капра-
нових «Приворотне зілля».  

2007 рік Брати Капранови заснували дві премії . 
Одна з них, «Золотий намордник» - за 
державне хамство, а друга - «Золотий 
нашийник» - за іноземне хамство. Пе-
реможці визначаються шляхом онлайн
-голосування.  

2008 рік видають збірку своєї публіцистики 
«Закон Братів Капранових»  

2011 рік виходить книга «Щоденник моєї секре-
тарки» . Стали засновниками Всеукра-
їнського конкурсу двійників Тараса 
Шевченка. 

2016 рік роман «Забудь-річка»  

4 вересня 2019 
року  

брати Капранови створили свій 
YouTube-канал «імені 
Т. Г. Шевченка», на якому розповіда-
ють про історію України.  

До Всесвітньо-
го дня посміш-

ки у м. Вінни-
ця 

 

 

 

У рамках проекту "Книгомандри" відбулась зустріч 
херсонців з письменниками братами Капрановими.   

Центральна міська  бібліотека м. 
Нетішин. презентацію нового історич-

ного роману, «Паперові солдати» 
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