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Have/has got
Оповідальні речення. У нас є багато речей: одяг, будинки, машини, колекції книжок
тощо. Щоб розповісти іншим про те, що у вас є, використовуйте структуру have got або
has got. Давайте на прикладах розглянемо, коли використовується кожна із цих форм і
як будуються речення з have/has got. Наприклад:
 I have got a new car. - У мене є нова машина.
 She has got a flat in London. - У неї є квартира в Лондоні.
 They have got small children. - У них є маленькі діти.
 He has got a private office. - У нього є приватний офіс.
Отже, have got ставиться після множини й займенників I, we, you, they (We have got a
swimming pool. – У нас є басейн.), а has got – після однини й займенників he, she, it (My
friend has got a photocopier. - У мого друга є ксерокс.).
Речення з have/has got будуються за наступною схемою:
Головний об’єкт – have/has got – Другорядний об'єкт – Інші члени речення:
 I have got a book collection.
 He has got a medicine centre.
Ви, напевно, пам’ятаєте, що щоб сказати, що у вас щось є можна також
використовувати слово «have» (після множини й займенників I, we, you, they) або
«has» (після однини й займенників he, she, it). Слово «have» або «has» більш
характерне для британської англійської та офіційного мови. Вираз «have/has got»
більш властивий для американської та розмовної мови.
Negative sentences with have/has got (Негативні речення з have/has got). Давайте
знову на прикладах вивчимо, як будуються негативні речення з виразом have/has got:
 I have not got a new car. - У мене немає нової машини.
 She has not got a flat in London. - У неї немає квартири в Лондоні.
 They have not got small children. - У них немає маленьких дітей.
 He has not got a private office. - У нього немає частки офісу.
Щоб зробити негативне речення з виразом have/has got (тобто, сказати, що у Вас чогось
немає), потрібно поставити часточку «not» після слова «have» або «has». Наприклад:
 We have not got a swimming pool. - У нас немає басейну.
 My friend has not got a photocopier. - У мого друга немає ксерокса.
Сполучення have not і has not можна скорочувати. При цьому зі слова «not» випадає
літера «О», що заміщується апострофом (n't), а саме слово зливається зі словом
have або has: haven't і hasn't. Наприклад: I haven't got a new car. She hasn't got
small children. We haven't got a swimming pool.
Questions with have/has got (Питальні речення з have/has got ). Якщо Ви хочете
дізнатися в іншої людини, що в неї є, то варто задати їй питання. Наприклад:
 Have you got a new car? - У тебе є нова машина?
 Has she got a flat in London? - У неї є квартира в Лондоні?
 Have they have got small children? - У них є маленькі діти?
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Питання будуються за наступною схемою: have/has - головний об'єкт (іменник або
займенник) - got - інші члени речення. Іншими словами, у питаннях слово «have» або
«has» ставиться перед головним об'єктом. Наприклад:
 Have we got a swimming pool? - У нас є басейн?
 Has my friend got a photocopier? - У мого друга є ксерокс?
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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