Сайран Балкенұлы БҰҚАНОВ 1950 жылы 19 тамызда Қостанай облысы Ленин ауданының
К.Маркс атындағы совхозында дүниеге келді.
1968 жылы Ленин ауданының Ленинское орта мектебін аяқтағаннан кейін, Целиноград ауыл
шаруашылығы институты Қостанай филиалының агрономия факультетіне түсіп, оны 1973 жылы
«ғалым-агроном» мамандығы бойынша бітірді.
Өзінің еңбек жолын Боровской ауданындағы «Боровской» кеңшарында агроном болып бастады.
1974 жылдан бастап 1975 жылға дейін Кеңес әскерінің қатарында борышын атқарды. 1975 жылы
Боровской ауданындағы «Тенизовский» кеңшарынып агроном болып істеп, 1976 жылы осы ауданның
«Ақсуат» бордақылау бөлімшесінде кеңшарының бас агрономы болып ауыстырылды. 1982 жылы
«Ақсуат» кеңшарының директоры болып тағайындалды. 1984 жылдан бастап Боровской ауданының
«Харьков» совхозында директо болды.
Бұл шаруашылық 1997 жылы «Қаркен» ЖШС, артынан «Қарқын» Агрофирмасы» ЖШС болып қайта құрылып, ол
онда басшылық қызметін жалғастыра берді. 30 жылдан астам уақыт басшылық еткен кезде С.Б. Бұқанов өзін кәсіби
және талантты басшы, қайырымды адам ретінде таныта білді. Өндірістік үдерістің қарқындауына, өнім сапасының
артуына, жер ресурстарын сақтауға, шаруашылықтың материалдық базасын нығайтуға ерекше назар аударады.
С.Б. Бұқановтың басшылығымен шаруашылық экономикалық дамуда жоғары көрсеткіштер көрсетуде. Сайран
Балкенұлы Харьков ауылы мен Мендіқара ауданының дамуына үлкен үлес қосты. Кәсіпорынның қаражатымен ауыл
инфрақұрылымын қалыптастырып келеді. Аз қамтылған отбасылардың балалары мектепте ыстық тамақпен
қамтамасыз етілген. «Харьковское» ауылында жан-жаққа тарататын желісі бар су құбыры салынды. Техникалық саябақ
жаңартылды. Жас мамандарға арналған 4 пәтер салынды. Мәдениет үйі, балабақша, мектеп, стадион, ФАП жөндеуден
өтті. «Харьковское» ауылында Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Тәеуелсіздік саябағы ашылды. Ауылдың
көркем өнерпаздары түрлі жарыстарға белсене қатысса, ауылдық кітапхана облыстағы «Ең үздік ауыл кітапханасы»
болып табылды. Зейнеткерлер мен аз қамтылған халық тобына жеке қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін икемді баға
саясаты орнатылған, ауыл тұрғындарының әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерін шешуге көмек көрсетіледі.
Сайран Балкенұлы халық депутаттары аудандық кеңесінің депутаты болып бірнеше мәрте сайланды. 1999 жылдан
бастап 2012 жылға дейін Қостанай облыстық мәслихатының депутаты болып сайланды, облыстық мәслихаттың
экономика және ауылдық аймақтарды дамыту жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы болды.
2009 жылы С.Б. Бұқанов «Қазақстанның Еңбек Ері» жоғары атағына ие болды. С.Б. Бұқанов басқарған кәсіпорын
«Парыз» әлеуметтік жауапты бизнес жөніндегі Президент конкурсының «Ең үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын»
алтын номинациясының лауреаты болып табылды. 2009 жылы «Атамекен» Одағы» Ұлттық экономикалық палатасының
Алтын медалімен, 2012 жылы Европа ғылыми-өндірістік палатасының дипломымен марапатталды. «Отан» және
«Құрмет» ордендерімен, медальдармен марапатталған. Оған «Мендіқара ауданының құрметті азаматы» деген атағы
берілген.
С.Б.Бұқановқа Қостанай облыстық мәслихатының 2014 жылғы 15 тамыздағы № 320 шешімімен «Қостанай
облысының құрметті азаматы» деген атақ берілді.
БУКАНОВ Сайран Балкенович родился 19 августа 1950 года в совхозе им. К.Маркса Ленинского района
Кустанайской области.
В 1968 году по окончании Ленинской средней школы Ленинского района, поступил на агрономический факультет
Кустанайского филиала Целиноградского сельскохозяйственного института, который закончил в 1973 году по
специальности «ученый-агроном».
Трудовую деятельность начал в 1973 году агрономом отделения совхоза «Борковский» Боровского района. С 1974 по
1975 годы служил в рядах Советской армии. С 1975 года работал агрономом отделения в совхозе «Тенизовский»
Боровского района, в 1976 году переведен главным агрономом откормсовхоза «Аксуатский» этого же района. В 1982 году
был назначен директором откормсовхоза «Аксуатский». С 1984 года работал директором совхоза «Харьковский»
Боровского района.
После реформирования в 1997 году совхоза «Харьковский» в ТОО «Каркен», а затем в ТОО «Агрофирма «Қарқын»,
продолжил руководство хозяйством. За более чем 30-летний период руководства Буканов С.Б. показал себя настоящим
профессионалом и талантливым руководителем, чутким, сопереживающим человеком. Большое внимание он уделяет
совершенствованию производственного процесса, повышению качества продукции, сохранению земельных ресурсов,
укреплению материальной базы хозяйства.
Под руководством Буканова С.Б. хозяйство добивается высоких результатов в экономическом развитии. Сайран
Балкенович внес весомый вклад в социальное развитие села Харьковское и Мендыкаринского района. За счет средств
предприятия содержится инфраструктура села. Дети из малообеспеченных семей бесплатно обеспечиваются горячим
питанием в школе. В селе «Харьковское» построен водопровод с разводящими сетями. Обновлен технический парк.
Построены 4 квартиры для молодых специалистов. Отремонтированы Дом культуры, детсад, школа, стадион, ФАП. В
селе Харьковское к 20-летию Независимости Казахстана заложен парк Независимости. Художественная
самодеятельность села является активным участником различных конкурсов, а сельская библиотека признана «Лучшей
сельской билиотекой» в области. Для пенсионеров и малоимущих слоев населения установлена гибкая ценовая политика для
поддержки и развития личных подворий, оказывается помощь в решении различных социально-бытовых вопросов жителей
села.
Сайран Балкенович неоднократно избирался депутатом районного совета народных депутатов. С 1999 по 2012 годы
избирался депутатом Костанайского областного маслихата, был председателем постоянной комисии областного
маслихата по вопросам экономики и развития сельских территорий.
В 2009 году Буканову С.Б. присвоено высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Предприятие, возглавляемое
Букановым С.Б., признано лауреатом в золотой номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие»
Президентского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз». В 2009 году он награжден Золотой медалью
Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен», в 2012 году – дипломом Европейской научно-промышленной
палаты. Награжден орденами «Отан», «Құрмет», многочисленными медалями. Ему присвоено звание «Почетный
гражданин Мендыкаринского района».
Решением Костанайского областного маслихата № 320 от 15 августа 2014 года Буканову С.Б. присвоено звание
«Почетный гражданин Костанайской области».

