
Адвокат  Голод Володимир Натанович

  (1932)

      Еталон якості

Голод Володимир Натанович народився в 27 травня 1932 року в єврейській родині
у м.  Тульчин Вінницької  області.  Його батько працював на  той час  народним суддею
Тульчинського району, а мама – бухгалтером. В 1937 році родина переїхала у м. Вінницю,
оскільки батька було призначено суддею Вінницького обласного суду. В 1941 році Голоди
були евакуйовані - переїхали у Саратовську область і повернулися у Вінницю в 1945 році.
Тут  Володимир закінчив в 1949 році 13- у школу та поступив на юридичний факультет
Київського  державного  університету,  який  закінчив  у  1954 році,  та  по  розподілу був
направлений на роботу слідчим прокуратури Добропільського району Сталінської області
(нині Донецької).

Через  три  роки  у  зв’язку  з  важкою  хворобою  батька,  Володимир  Натанович
звільнився з органів прокуратури та переїхав у Вінницю. 12 лютого 1958 року він написав
заяву про зарахування  до Вінницької колегії  адвокатів,  яка стала основним та єдиним
місцем його роботи до самої пенсії.



На самому початку своєї адвокатської діяльності Голод  В.Н. працював на протязі
шести років не у Вінниці, а в сільських районах (Хмільнику, Погребищах, Літині ). І це
при тому, що його дружина та малолітні діти проживали у м. Вінниці. Тільки в 1964 році
за  мотивів  того,  що  родина   Володимира  Натановича  проживала  в  обласному  центрі,
батьки  -  інваліди  і  пенсіонери,  які  потребували  допомоги,  його  було  переведено  у
Вінницю – Ленінську юридичну консультацію.

Роботу Голода В.Н. можна оцінити як еталон якості, яким повинні керуватися всі
сучасні адвокати. Ще в 1964 році комісія по якості зазначає у своїх висновках зазначає:

« … В производствах по делах имеются весьма подробные выписки из материалов
предварительного  и  судебного  следствия.  Адвокатом  намечены  вопросы,  которые
необходимо ему выяснить в судебном рассмотрении. В каждом производстве есть планы и
тезисы защитительной речи адвоката..

…Все производства аккуратно подшиты и упорядочены…могут служить примером
для других адвокатов….

…Деловые бумаги адвокат Голод составляет грамотно, юридически обосновано, со
ссылкой на норму закона…

…Стиль изложения бумаг ясен и доходчив…»

1970 р.:

«….Голод не только детально фиксировал показания подсудимых и свидетелей в суде, но
и  подготавливал  вопросы  подсудимым  и  свидетелям,  производил  разработку  этих
вопросов…
…защитительная речь Голодом произнесена ярко, доходчиво и убедительно…
…Тов.  Голод  готовился  к  защитительной  речи.  Им  был  составлен  подробный  план
речи…».

Про обсяг його роботи за 1970 рік свідчить довідка про те, що за цей рік  Голод
надав  76  платних  і  117  безплатних  консультацій,  склав  35  платних  и  13  безплатних
ділових   паперів,  провів  26  кримінальних  та  27  цивільних  справ  в  судах  1-ї  та  2-ї
інстанцій,  28 справ – арбітражному суді,  склав 250 документів  під час обслуговування
підприємств та організацій. 

Характерним для Голода В.Н. була  людська щирість, скромність, доброта, цікаві
гуморні  розіграші.  Навіть  у   своїх  документах  –  касаційній  скарзі  Голод  пише:  «…
Причиной падежа являлось то, что кроли находились в холодном помещении длительного
время и закусывали друг друга в ночное время».

Як зазначається у висновку комісії по якості за 28.06.1979 р. « Тов.  Голод всегда
вежлив,  умеет  строить  взаимоотношения,  поведение  в  суде  уравновешенное  и
уважительное к свидетелям, подсудимым…».

Такі висновки і характеристики повторювалися з року в рік.

Всю свою трудову діяльність  Голод В.П. працював над собою та навчав інших,
будучи членом комісії по якості, заступником голови та головою цієї комісії. Окрім того,
він  керував  криміналістичною  секцією  в  обласній  колегії  адвокатів,  був  головою
первинної  організації  «Знання».  Його  неодноразово  нагороджувалося  грамотами  та
цінними  подарунками,  а  також  медаллю  «  За  добросовісний  труд»  до  100  -  річчя
народження Леніна.



Цікава людина, яка залишила свій слід в  історії  адвокатури Вінниччини, цікаве
життя такої людини….














