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Народився 9 січня 1931 р. у Вінниці в сім’ї майстра з
пошиття взуття Лейба Мошковича і домогосподар-
ки Брухи Еліївни. У червні 1941 р. від рук німецько-

фашистських окупантів загинули батьки, молодший брат і
більшість рідні. Після визволення Житомира виховувався в
дитячому будинку, потім у родичів. Велику роль у долі Мой-
сея відіграла родина дядька Натана Елійовича та його дру-
жини Поліни Тимофіївни — відомих і шанованих педагогів,
які виховали не одне покоління успішних учнів.

З дитинства мріяв будувати кораблі, однак 1949 р. після
закінчення вінницької середньої школи через матеріальну
скруту і високу стипендію на факультеті вступив на нафтовий
факультет Львівського політехнічного інституту. Жалю через
це не відчуває: вважає своє життя успішним і корисним.

У 1954 р., з відзнакою закінчивши навчання за спеці-
альністю «Технологія переробки нафти і газу», за власним
вибором був розподілений в Уфу (Башкирія). Працював
на Ново-Уфимському нафтопереробному заводі. У творчу
інженерну роботу включився 1956 р., ставши учасником
проекту реконструкції двох установок з метою подвоєння
їх потужності.

У 1958 р. був переведений на роботу до новоствореного
Башкирського науково-дослідного інституту з переробки
нафти (БашНДІ НП, нині Державне унітарне підприємство
«Інститут нафтохімпереробки Республіки Башкортостан»).
З 1960 р.керує сектором ректифікації технологічного відділу.
Серед найбільш значущих розробок — технологія отриман-
ня високоякісної сировини для організації товарного вироб-
ництва трансформаторного мастила із сірчистих нафт, а та-
кож відзначена срібною медаллю ВДНГ СРСР схема чіткої
ректифікації прямогонного бензину. Нові технології впро-
ваджувалися на багатьох НПЗ Радянського Союзу.

У 1963 р. М. Креймера призначають завідувачем ново-
створеної лабораторії атмосферно-вакуумної перегонки і
ректифікації. Під його керівництвом завершено розробку
сучасної технології і конструкції апаратів для вакуумної
перегонки мазуту.

Від 1967 р. є організатором і науковим керівником робіт,
виконуваних відділом ректифікації нафт і нафтопродуктів.
У 60–70-ті рр. розробляються теоретичні основи вдоскона-
леної технології фізичної стабілізації отримуваних при пере-
робці нафти бензинів, а також ресурсоощадна технологія
перегонки нафти зі збільшенням сумарного відбору бензину
та дизельного пального до 97–98% від потенціалу.

У 70–80-х рр. виконуються дослідження сірчистих мер-
каптанвмісних газових конденсатів низки родовищ Радянсь-
кого Союзу.На кількох заводах збудовано комбіновані комп-
лекси для їх переробки потужністю 1,5–4 млн т на рік.Спіль-
но із ВНДПІнафта (м. Москва) здійснюється технологічна і
проектна розробка найбільшої установки з переробки наф-
ти потужністю 12 млн т на рік, а також розробки для будів-
ництва установок із перегонки нафти на зарубіжних НПЗ.

За більш ніж півстоліття роботи в нафтопереробній га-
лузі М. Л. Креймер виконав понад 300 науково-технічних
робіт, опублікував понад 200 статей, отримав два патенти
та понад 10 авторських свідоцтв на винаходи. Науково-
технічна діяльність очолюваного ним відділу зробила
БашНДІ НП провідною організацією в галузі перегонки та
ректифікації нафт і газових конденсатів.

Мойсей Лейбович займається спортом. Пишається зван-
ням чемпіона Львівської політехніки з плавання та футболу.
Любить подорожувати Башкирією за кермом автомобіля,
захоплюється музикою та літературою.У професійних спра-
вах часто зустрічається з однокурсниками, з багатьма зберіг
дружні і сімейні зв’язки.

У 1954 р. Мойсей Лейбович і Олена Ісаківна (світлої
пам’яті), випускниця Вінницького педагогічного інституту,
мовознавець, створили сім’ю. Прожили разом 44 роки,
виростили дітей, мають трьох онуків і двох правнуків. Син
Лев Мойсейович — почесний будівельник РФ і заслужений
будівельник Республіки Башкортостан, нині очолює
управління тресту ВАТ «Великопанельне домобудування».
Донька Белла Мойсеївна в рідному батьковому інституті
продовжує його справу. Вона — спеціаліст у галузі ректифі-
кації нафтових сумішей із використанням ЕОМ, співавтор
10 впроваджених науково-технічних розробок.

Зустріч випускників технологічного факультету через 20 років 


